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Krajský úřad Zlínského kraje 
Odbor školství, mládeže a sportu 
 
 
 

 
HARMONOGRAM ROZPISU ROZPOČTU PŘÍMÝCH VÝDAJŮ 

PRO NEPEDAGOGICKÉ ZAMĚSTNANCE ŠKOLNÍCH DRUŽIN  
A PŘÍMÝCH VÝDAJŮ PRO OSTATNÍ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

 
  
S odvoláním na Směrnici MŠMT č. j. MSMT-14281/2018, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy 
rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou 
působností (dále jen Směrnice), krajský úřad stanovuje následující závazné termíny pro zpracování 
rozpisu rozpočtu „přímých“ výdajů ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení zřizované obcemi 
pro rok 2020 takto: 
 
 
Krajský úřad (dále jen KÚ) předloží obcím s rozšířenou působností krajskou metodiku rozpisu přímých 
výdajů pro nepedagogické zaměstnance školních družin a přímých výdajů pro ostatní školská zařízení 
pro rok 2020. Rovněž KÚ poskytne úřadům obcí s rozšířenou působností (dále jen „III. obec“) normativní 
výpočty za jednotlivé součásti škol a za školská zařízení z Rozpočtu JASU dle čl. IV odst. 1, 2 Směrnice. 
Součástí předávaných dat v Rozpočtu JASU budou i dotace stanovené přímo MŠMT (dat z „uiv“). 

 
 

                                                                                                     Termín: 6. 3. 2020 
 
 
Na portálech www.zkola.cz a www.kr-zlinsky.cz  bude zveřejněna krajská metodika rozpisu přímých 
výdajů pro nepedagogické zaměstnance školních družin a přímých výdajů pro ostatní školská zařízení 
pro rok 2020.  
 
                         Termín: 5. 3. 2020 
 
III. obec prověří potřebu OON na přímou pedagogickou činnost vykázaných ve výkazu P1c-01 (čl. III 
odst. 4 Směrnice) a potřebu prostředků na výuku náboženství (čl. XI Směrnice).  
. 
 
          Termín: 5. 3. 2020  
 
 
 
 
 III. obec normativní rozpis stanovený krajskými normativy případně upraví o prostředky na OON a na 
výuku náboženství dle předchozího odstavce, dále na minimální personální zabezpečení v souladu 
s přílohou k vyhlášce 310/2018 Sb., o krajských normativech. Takto upravený normativní rozpis včetně 
rozpisu prostředků poskytnutých z MŠMT rozešle jednotlivým právnickým osobám ve své působnosti 
s upozorněním, že k tomuto výpočtu si případně musí připojit podpůrná opatření, která na základě 
vykázaných údajů ve výkazech R43 a R44 jsou průběžně, nejpozději do 60 dnů od vykázání, 
rozepisována do závazných ukazatelů na přímé vzdělávací výdaje roku 2020. 
   
          Termín:  12. 3. 2020 
 
III. obec prověří požadavky všech škol a školských zařízení ve své působnosti na přesuny mezi 
mzdovými limity. 
 
          Termín:  19. 3. 2020 
 
 

http://www.zkola.cz/
http://www.kr-zlinsky/
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Právnická osoba, která považuje rozpis přímých výdajů s výjimkou prostředků stanovených 
ministerstvem podle § 161 odst. 3 písm. a) a b) školského zákona a s výjimkou rozpisu přímých výdajů 
na podpůrná opatření za nepostačující k zajištění nezbytných potřeb vyplývajících z právních předpisů 
a rámcových vzdělávacích programů, předloží III. obci finanční rozvahu o počtu zaměstnanců a 
mzdových prostředcích právnické osoby na příslušný kalendářní rok ve vazbě na skutečnost dosaženou 
v předchozím kalendářním roce a na vývoj výkonů v předchozím školním roce, stávajícím školním roce 
a očekávaným vývojem v následujícím školním roce (dále jen finanční rozvaha) v termínu stanoveném 
III. obcí. 
III. obec projedná s touto právnickou osobou finanční rozvahu, její porovnání s rozpisem přímých výdajů 
a návrhy na odstranění disproporcí; krajskému úřadu předloží projednané a objektivizované finanční 
rozvahy, návrhy na odstranění výraznějších disproporcí a doplňující údaje v souladu se Směrnicí čl. 
VIII.  
 
          Termín:  27. 3. 2020 
 
 
 
V případě zjištění výraznějších disproporcí projedná materiály podle předchozího bodu krajský úřad 
s III. obcí.  
O závěrech jednání III. obec zpracuje Protokol, se kterým seznámí právnickou osobu (Směrnice čl. VIII 
odst. 9). 
 
          Termín: 9. 4. 2020 
 
 
Zpracování výsledného rozpisu rozpočtu přímých výdajů jednotlivým organizacím provede krajský úřad. 
 
           

Termín: 22. 4. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Zlíně 20. 2. 2020, aktualizováno 6. 3. 2020 
 
Zpracovala: Ludmila Heřmanská 
 
 
 
 
Schválil: PhDr. Stanislav Minařík, vedoucí odboru 
 
 
 


