
Doplnění normativů soukromých škol na rok 2017 

Č.j. MSMT- 19782/2017, Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2017 pro 
účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, 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, v roce 2017 (stanovených č.j. MSMT-279/2017)  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doplňuje s účinností od 1. 9. 2017 
normativy neinvestičních výdajů na rok 2016, stanovené ve smyslu ustanovení § 4 odst. 
1, 2 a 4 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a 
školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, a to jako roční objem neinvestičních 
výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě, žáka 
nebo studenta ve srovnatelném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo ve 
srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném krajem nebo ministerstvem 
nebo jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů 
připadajících na jedno dítě ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí nebo na jedno 
dítě nebo žáka ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném obcí 
(č.j. MSMT-279/2017).  

Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2017 se s účinností od 1. 9. 2017 doplňují 
následovně:  

- část I. je doplněna o normativy pro obory vzdělání středních škol a vyšších odborných 
škol, pro které normativ neinvestičních výdajů na rok 2017 dosud nebyl stanoven. Jedná 
se o obory vzdělání středních škol, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy, 
podle nichž bude realizována výuka od školního roku 2017/2018 a o nově akreditované 
vzdělávací programy vyšších odborných škol,  

- část IV. je doplněna o opravný koeficient k normativům pro mateřské školy uvedených 
v materiálu č.j. MSMT-279/2017 v části I., jde-li o dítě individuálně vzdělávané podle § 
34b školského zákona.  

Přehled normativů neinvestičních výdajů, doplněných Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy s účinností od 1. 9. 2017, je uveden v příloze.  
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