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v Kč

Účelový
znak Ukazatel Poskytnuto

k 31. 12. 2016    

Vráceno v 
průběhu roku zpět 

na účet kraje

Skutečně čerpáno k 
31. 12. 2016

Skutečně
použito 

k 31. 12. 2016

Předepsaná výše 
vratky dotace a 

návratné finanční 
výpomoci při finančním 

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

Neinvestiční dotace celkem 2 944 490,00 0,00 2 944 490,00 2 944 490,00 0,00
v tom:

33353 Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 2 880 000,00 0,00 2 880 000,00 2 880 000,00 0,00
     z toho:
         a) platy zaměstnanců 2 021 000 2 021 000,00 2 021 000 0,00
         b) OON zaměstnanců 49 000 49 000,00 49 000 0,00
         c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) 810 000 810 000,00 810 000 0,00

33024 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv. 
třetích zemí na rok 2016 0,00 0,00

33025 Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016 0,00 0,00
33038 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 - Excelence 

středních škol 2015 0,00 0,00
33043 Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách 

a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016 0,00 0,00
33044 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 0,00 0,00
33050 Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních 

pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských 
zařízeních na období leden - srpen 2016 0,00 0,00

33050 Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních 
pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských 
zařízeních na období září - prosinec 2016 0,00 0,00

33052 Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků RgŠ v roce 2016 64 490,00 0,00 64 490,00 64 490,00 0,00
     z toho:
         a) platy zaměstnanců 47 594 47 594,00 47 594 0,00
         b) ostatní (pojistné + FKSP) 16 896 16 896,00 16 896 0,00

33065 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 - 
Excelence základních škol 2016 0,00 0,00

33166 Soutěže 0,00 0,00
33435 Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících 

doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí 
cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců na rok 2016 0,00 0,00

33435 Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se 
státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2016 0,00 0,00

33457 Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním 
postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden - 
srpen 2016 - modul B 0,00 0,00

33457 Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním 
postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - 
prosinec 2016 - modul B 0,00 0,00

Tabulka č. 1 vychází z přílohy č. 3 část A. k vyhlášce č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem 
(vyhláška o finančním vypořádání).

Vysvětlivky:
sloupec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2016
sloupec d) - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na účet kraje
sloupec 1 - uvádí se finanční prostředky poskytnuté k 31. 12. 2016 příjemci snížené o vratky provedené v průběhu roku na účet kraje; rovná se sloupec c) mínus sloupec d)
sloupec 2 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2016

Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace.

Sestavil: Kontroloval (KÚ):
Datum a podpis:

E-mail:
Tel.: 
Jméno ředitele školy:
Podpis ředitele a razítko školy:

Datum a podpis: 

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2016
Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované

z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

sloupec 3 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2


