
Vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám, 
předškolním a školským zařízením 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo podle § 3 odst. 2 písm. a) a c) 
zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a 
školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, nový postup vyúčtování dotace (dále 
jen „postup“) a novou osnovu rozboru hospodaření s dotací (dále jen „osnova“). 
Podle postupu a osnovy postupují právnické osoby vykonávající činnost školy nebo 
školského zařízení, zapsané do školského rejstříku, které nejsou zřizovány státem, 
krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, 
které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále 
jen „soukromé školy“). 
Postup a osnova podle § 3 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací 
soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších 
předpisů, č.j. MSMT-6208/2017, byl zveřejněn ve Věstníku MŠMT, sešit 6-7/2017. 
Nedílnou součástí jsou Přílohy č. 1 a č. 2 obsahující vzory formulářů „Vyúčtování dotace 
poskytnuté soukromé škole/školskému zařízení na období školního roku 20XX/20YY“ a 
„Rozbor hospodaření s dotací za školní rok 20XX/20YY“. 
Vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám za školní rok 2016/2017 a roky 
následující bude již probíhat dle tohoto Postupu. Upozorňujeme na Článek III. Přechodná 
ustanovení, podle kterého se budou údaje o podpůrných opatřeních v příloze č. 1 (sl. c, 
d) uvádět až za školní rok 2017/2018. Toto ustanovení bylo do předpisu zahrnuto z 
důvodu, aby soukromé školy i krajské úřady měly dostatečný časový prostor pro 
seznámení se s danou problematikou. Jako podporu pro usnadnění správného 
zpracování údajů vyúčtování byl na krajské úřady vznesen požadavek, aby soukromým 
školám poskytovaly při zasílání čtvrtletních záloh na dotaci (ve smyslu § 6 zákona č. 
306/1999 Sb.) dostatečně podrobný podklad o výpočtu výše zálohy, který by pomohl ke 
správnému vyplnění údajů v tabulce přílohy.  

   

Postup vyúčtování dotace a osnova rozboru hospodaření s dotací podle § 3 odst. 2 
zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a 
školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, č.j. MSMT-6208/2017 - Postup 
6208_2017.pdf  

Odkaz na Věstníky MŠMT - Věstníky MŠMT  

Příloha č. 1: Příloha č 1 k MSMT_6208_2017.xlsx  

Soukromá škola uvede do Přílohy č. 1 údaje týkající se vyúčtování přijaté dotace na 
příslušný školní rok, tj. již za školní rok 2016/2017. 
Údaje do sloupců „c“ a „d“ se budou uvádět poprvé za školní rok 2017/2018 (pro školní 
rok 2016/2017 budou součástí pouze údaje ve sloupci „b“). Do těchto sloupců se 
vyplňují údaje dle skutečnosti, tj. přijatá skutečná výše prostředků poskytnutých na 
poskytování podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. a v členění dle 
skutečného použití (tj. do řádků dle jednotlivých druhů nákladů). Zároveň tyto 
prostředky jsou členěny dle předmětné vyhlášky Přílohy č. 1 části A (sloupec „c“) a dle 
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části B (sloupec „d“). Údaje ve sloupcích „c“ a „d“ se tudíž budou rovnat skutečně 
obdrženým prostředkům na podpůrná opatření a čerpání bude rozčleněno dle 
uskutečněných nákladů. Prostředky, které soukromá škola vynaložila na podpůrná 
opatření z jiných zdrojů, se do těchto sloupců neuvedou. 
Do vyúčtování patří i ty náklady předmětného školního roku, jejichž úhrada proběhne až 
v následujícím školním roce (např. mzdy a příslušné odvody).  

Příloha č. 2: Příloha č 2 k MSMT_6208_2017.xlsx  

Soukromá škola do Přílohy č. 2 uvede za jednotlivé druhy a typy škol a školských 
zařízení, jejichž činnost vykonává: 
- do sloupce „c“ výši procentního podílu z normativu dle uzavřené smlouvy (zde se 
uvedou všechny procentní podíly normativu, které byly danému typu školy/školskému 
zařízení přiznány ve smlouvě, např. 80/100) 
- do sloupce „d“ výši dotace na příslušný školní rok, kterou obdržela od kraje pro 
jednotlivou školu/školské zařízení 
- do sloupce „e“ výši nákladů, hrazených z dotace a vztahující se k příslušnému školnímu 
roku. 
V případě, že rozdíl mezi přijatou dotací a náklady hrazenými z dotace se nerovná nule, 
soukromá škola uvede komentář. Jedná se např. o vrácení dotace z důvodu ukončení 
činnosti, eventuálně dalších specifických případů, kdy škola/školské zařízení má vracet 
dotaci kraji. Nebudou zde vykazovány prostředky, které obdržela škola/školské zařízení 
ve čtvrtletní záloze na měsíc září následujícího školního roku. Do rozboru patří i ty 
náklady předmětného školního roku, jejichž úhrada proběhne až v následujícím školním 
roce (např. mzdy a příslušné odvody).  
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