
Ekonomická část k výroční zprávě o činnosti školy za období 2021/2022 Příloha č. 2

Základní škola a Mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov

v Kč

Ukazatel

č. akce 

(proj.)

EDS/ 

SMVS

Účelový

znak

číslo 

jednací

Skutečně 

čerpáno

k 31. 12. 2021

Vráceno v 

průběhu roku 

na účet 

poskytovatele

Skutečně použito

k 31. 12. 2021

Předepsaná 

výše vratky 

dotace a 

návratné fin. 

výpomoci při 

finančním 

vypořádání

a b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3

A.1. Dotace celkem 25 875 230,00 0,00 25 872 730,00 2 500,00

v tom: jednotlivé dotační tituly

Přímé náklady na vzdělávání 25 875 230,00 0,00 25 872 730,00 2 500,00

v tom:     a) platy 18 589 531,00 18 589 531,00 0,00

                b) OON 85 000,00 0,00 82 500,00 2 500,00

               z toho kryto z Národního plánu podpory návratu do škol 50 000,00 0,00 47 500,00 2 500,00

                c) ostatní (pojistné + FKSP +  ONIV) 7 200 699,00 7 200 699,00 0,00

Podpora vzdělávání cizinců ve školách 33 075 0,00

Podpora rekreačních pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR v 

působnosti resortu školství
33 082 0,00

Zajištění neinvazivního RT-PCR testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců 

v souladu s příslušným mimořádným opatřením
33 083 0,00

Výzva „Spolu po COVIDu“ 33 084 0,00

Dotace pro soukromé školy 33155 0,00

Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, 

konzervatoří a studentů vyšších odborných škol
33160 0,00

Soutěže 33166 0,00

Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací: 0,00

0,00

0,00

0,00

A.2. Návratné finanční výpomoci celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom:  jednotlivé tituly

0,00

0,00

A.3. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1.+ A.2.) 25 875 230,00 0,00 25 872 730,00 2 500,00

Vysvětlivky:

sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31.12.2021, snížené o vratky promítlé v úpravě rozpočtu

sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku zpět na účet kraje a vratka nebyla zohledněna v úpravě rozpočtu, 

pokud jste část prostředků vrátili již v roce 2021 na základě pokynu OŠ KÚ (nečerpání prostředků RP, úpravy přímých NIV), tato částka byla zapracována do snížení ukazatele „skutečně čerpáno“

sloupec 3 - uvádí se  výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace k 31.12.2021

sloupce "b" a "d" tab. 1.A v případě dotací poskytnutých odborem školství nevyplňujte

Finanční vypořádání dotací a návratných fin. výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních fin. aktiv v roce 2021

Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu s vyjímkou poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu EU

33353
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