Č.j. MSMT-6208/2017

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
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví 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 (dále jen „zákon“), následující postup vyúčtování
dotace a osnovu rozboru hospodaření s dotací (dále jen „postup“):
Článek I.
Vyúčtování dotace
(1) Právnická osoba 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 „právnická osoba“) zpracuje a předloží
krajskému úřadu dle § 3 odst. 2 písm. a) vyúčtování dotace poskytnuté právnické osobě na
základě zákona v rozsahu přílohy č. 1 tohoto postupu.
(2) Právnická osoba ve vyúčtování uvede údaje o použití dotace za všechny druhy a typy
škol a školských zařízení, jejichž činnost vykonává.

Článek II.
Osnova rozboru hospodaření s dotací
(1) Právnická osoba zpracuje a předloží krajskému úřadu dle § 3 odst. 2 písm. c) rozbor
hospodaření s dotací poskytnutou na základě zákona v rozsahu přílohy č. 2 tohoto postupu.
(2) Právnická osoba v rozboru uvede výčet činností, na které se dotace poskytuje.
(3) V rozboru právnická osoba uvede za jednotlivé druhy a typy škol a školských zařízení,
jejichž činnost vykonává:
a)
b)
c)

výši procentního podílu z normativu dle uzavřené smlouvy
výši přijaté dotace na školní rok,
výši nákladů školního roku hrazených z dotace
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Článek III.
Přechodná ustanovení
Údaje o podpůrných opatřeních se ve vyúčtování dotace uvedou poprvé za školní
rok 2017/2018.

Článek IV.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Osnova rozboru hospodaření s dotací poskytnutou na činnost škol a
školských zařízení podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým
školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, č.j. 20
186/2005-44 ze dne 1. července 2005.

Článek V.
Účinnost
Tento postup nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění ve Věstníku Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.

náměstkyně pro řízení sekce ekonomické
RNDr. Zuzana M a t u š k o v á
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Příloha č. 1 k č.j. 6208/2017
Vyúčtování dotace poskytnuté soukromé škole/školskému zařízení na období školního roku 20XX/20YY
Název právnické osoby:

IČO:

Celkem v Kč

Ukazatel
ř./sl.

a

1

Přijatá dotace na školní rok 20XX/20YY

2

Náklady školního roku 20XX/20YY hrazené z dotace, v tom:

3

Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem

4

v tom: a) mzdy

Skutečnost čerpání prostředků poskytnutých dle vyhlášky
č. 27/2016 Sb.:
dle přílohy č.1 část A

dle přílohy č. 1 část B

c

d

b

b) dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

5
6

Odvody na zákonné pojistné

7

Ostatní náklady celkem, v tom:

8

učebnice a učební pomůcky

9

softwarové vybavení

10

IT vybavení

11

nákup vody, paliv, energie

12

služby pošt a telekomunikací

13

daně a poplatky

14

další vzdělávání pedagogických pracovníků

15

nájemné*

16

opravy a udržování

17

cestovné

18

ostatní materiál a služby

19

Rozdíl ř. 1 - 2

Vypracoval:

Schválil:

Telefon:

Datum:
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Vysvětlivky:
ř. 1

Právnická osoba uvede částku dotace, kterou obdržela od kraje na školní rok 20XX/20YY, tj. na období 1.9.20XX - 31.8.20YY

ř. 2

Právnická osoba uvede celkovou výši nákladů hrazených z dotace vztahujících se ke školnímu roku 20XX/20YY

ř. 19Vysvětlující komentář k nenulovému rozdílu bude uveden v Rozboru hospodaření s dotací za školní rok 20XX/20YY
sl. c, dPrávnická osoba vyplní poprvé za školní rok 2017/2018
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Příloha č. 2 k č.j. MSMT-6208/2017
Rozbor hospodaření s dotací za školní rok 20XX/20YY
Název a adresa právnické osoby:
IČO:
RED_IZO:
ř.

IZO

ř./sl.

a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Škola/školské zařízení
b

Výše procentního
podílu z normativu

Přijatá dotace na
školní rok 20XX/20YY

Náklady školního roku
20XX/20YY hrazené z
dotace

c

d

e

Mateřská škola
Základní škola
Střední škola
Konzervatoř
Vyšší odborná škola
Jazyková škola
Základní umělecká škola
Dům dětí a mládeže
Stanice zájmových činností
Školní družina
Školní klub
Zařízení pro DVVP
Škola v přírodě
Internát
Domov mládeže
Dětský domov
Středisko výchovné péče
Pedagogicko-psychologická poradna
Speciální pedagogické centrum
Školní jídelna
Školní jídelna - výdejna
Školní jídelna - vývařovna
Středisko praktického vyučování
Přípravný stupeň ZŠ speciální
Ostatní:
Celkem za právnickou osobu (Σ ř. 1 až 25):
Rozdíl (sl. d - e):
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Vysvětlivky:
sl. b Právnická osoba vybere ze seznamu škol a školských zařízení ve své působnosti
sl. c Právnická osoba uvede dle § 4 odst. 5 a § 5 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízení, ve znění pozdějších předpisů,
výši procentního podílu z normativu ( uvedou se všechny procentní podíly normativu, které byly danému druhu, typu školy/školskému zařízení přiznány ve smlouvě, např. 80/100)
sl. d Právnická osoba uvede výši dotace, kterou obdržela od kraje na školní rok 20XX/20YY, tj. na období 1.9.20XX - 31.8.20YY na jednotlivou školu/školské zařízení
sl. e Právnická osoba uvede za jednotlivou školu/školské zařízení (pokud nelze rozlišit, uvede se u převažující činnosti) výši nákladů hrazených z dotace vztahujících se ke školnímu roku 20XX/20YY
ř. 27 Pokud se rozdíl mezi přijatou dotací a náklady hrazenými z dotace nerovná nule, musí být uveden vysvětlující komentář.
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Komentář:

Vypracoval:

Schválil:

Telefon:

Datum:

