TV Nova žádost o poskytnutí informací
FINANCOVÁNÍ ŠKOLSTVÍ
Dotace ze státního rozpočtu
Titul

Přímé výdaje

Financování soukromých škol

Dotace na rozvojový program Podpora vzdělávání
cizinců ve školách, modul A, Bezplatná výuka
přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z
třetích zemí
Dotace na rozvojový program Podpora organizace a
ukončování středního vzdělávání maturitní
zkouškou ve vybraných školách v podzimním
zkušením období roku 2017
Dotace na rozvojový program Hodnocení žáků a
škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce
2015/2016 - Excelence středních škol 2016
Dotace na rozvojový program Podpora odborného
vzdělávání
Dotace na rozvojový program Podpora školních
psychologů a školních speciálních pedagogů ve
školách na období leden - srpen 2017
Dotace na rozvojový program Zvýšení platů
pedagogických pracovníků a nepedagogických
zaměstnanců regionálního školství
Dotace na rozvojový program Hodnocení žáků a
škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 Excelence základních a středních škol 2017 - modul
ZŠ
Dotace na rozvojový program Podpora navýšení
kapacit ve školských poradenských zařízení v roce
2017

Dotace na rozvojový program Podpora výuky
plavání v základních školách v roce 2017
Dotace na rozvojový program Vzdělávací programy
paměťových institucí do škol

Dotace na rozvojový program Zvýšení platů
nepedagogických zaměstnanců regionálního
školství

Dotace na rozvojový program Podpora soutěží a
přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2017

Dotace na rozvojový program Financování asistentů
pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním
postižením a pro děti žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním - modul A
Dotace na rozvojový program Podpora přípravy
sportovních talentů na školách s oborem vzdělání
gymnázium se sportovní přípravou na rok 2017
Dotace na rozvojový program Podpora vzdělávání
cizinců ve školách, modul C - Zajištění bezplatné
přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob
se státní příslušností jiného členského státu
Evropské unie
Dotace na rozvojový program Financování asistentů
pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním
postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním - Modul B
CELKEM ze státního rozpočtu

Dotace z rozpočtu kraje
Titul

Příspěvky školám a školským zařízením zřizovaných
Olomouckým krajem

Talent Olomouckého kraje 2017

Zelená škola Olomouckého kraje ve školním roce
2016/2017
Individuální dotace
Program na podporu terciálního vzdělávání na
vysokých školách v Olomouckém kraji

Programu na podporu environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v
roce 2017

Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v
Olomouckém kraji
CELKEM z rozpočtu kraje

CELKEM

Použití dotace
Platy, odměny za práci vykonávanou na základě dohod a odstupné, na výdaje na úhradu
pojistného na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu
kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající ze základních pracovněprávních
vztahů, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou
poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na
činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání.
Financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním ve školách a se
službami a vzděláváním, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním
přímo souvisí, nebo zajišťováním ústavní a ochranné výchovy nebo preventivně výchovné
péče ve školských zařízeních a s běžným provozem školy a školského zařízení s výjimkou
nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po 1. lednu 1997 a reklamy, a u
právnických osob, které poskytují vzdělávání a školské služby pro děti, žáky a studenty s
mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči,
závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování,
Zajištění poskytování povinného předškolního a základního vzdělávání dětí a žáků -cizinců z
třetích zemí. Dotace je určena na platy, ostatní osobní náklady, odvody, FKSP a ONIV.

Platy, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní
pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb. Komplexní zajištění podmínek
pro řádný průběh didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v
podzimním zkušebním období.
Pro právnické osoby vykonávající činnost škol na nenárokové složky platů pedagogických
pracovníků středních škol (vč. odvodů a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání
talentovaného žáka v hodnoceném oboru.
Dotace je poskytnuta na zvýšené náklady středních škol vyplývající z potřeby dělení tříd v
odborných předmětech. Dotace je určena na platy, odvody a FKSP.
Dotace je poskytnuta na činnost školních psychologů s školních pedagogů ve středních
školách. Dotace je určena na platy, odvody a FKSP.
Zvýšení platů pracovníků regionálního školství. Dotace je určena na platy, odvody a FKSP.

Pro právnické osoby vykonávající činnost škol na nenárokové složky platů pedagogických
pracovníků základních škol (vč. odvodů a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání
talentovaného žáka v hodnoceném oboru.
ˇUčelem dotace je zajistit dostatečnou odbornou personální podporu pro realizaci §16
školského zákona podle pravidel stanovených vyhlášením programu. Dotace je určena na
platy, odvody a FKSP.

Pouze ostatní neinvestiční náklady - financování dopravy žáků 1. stupně základních škol z
místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět.
Ověření vlivu zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních
předmětů.Dotace je určena na oststní osobní náklady a ostatní neinvestiční náklady.

Platy, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní
pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající ze
základních pracovněprávních vztahů. Finanční zajištění zvýšení platů nepedagogických
zaměstnanců regionálního školství vyplývající z nařízení vlády č.168/2017 Sb.
Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT.
Dotace je určena na ostatní osobní náklady a na ostatní neinvestiční výdaje.

Účelem dotace je zajistit financování asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se
zdravotním postižením (modul A) v souladu s vyhlášením programu. Dotace je určena na
počet podpořených úvazků asistenta pedagoga

Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní
přípravou na rok 2017. Dotace je určena na platy, odvody, FKSP a ONIV. Současně je
stanoven počet podporovaných úvazků.

Zajištění poskytování bezplatné přípravy k začlenění do povinného předškolního a základního
vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie .
Dotace je určena na platy, odvody, FKSP a ONIV.

Dotace je poskytnuta formou podpořených úvazků, kdy max. výše dotace na 1 úvazek
pedagoga včetně zákonných odvodů a FKSP činí měsíčně 15 096 Kč.

Použití dotace

Realizace projektu - VI. Krajská konference PPRCH a vzdělávání pro pedagogické
pracovníky s tématem „Autorita učitele“, financování nákladů škol spojených s realizací
nostrifikačních zkoušek, realizace akce "Česko-srbský letní tábor pro děti a mládež z
Vojvodiny a Olomouckého kraje", podpora mezinárodních výměnných pobytů mládeže a
mezinárodních vzdělávacích programů, dofinancování nákladů spojených s organizací
okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR a soutěží s tradicí v Olomouckém
Ocenění je určeno pro školy a školská zařízení zapsané v rejstříku škol a školských zařízení
se sídlem na území Olomouckého raje, jejichž žáci a studenti dosahují v určených oborech
olympiád, soutěží a přehlídek předních umístění.
Ocenění Zelená škola Olomouckého kraje 2016/2017 je určeno školám se sídlem na území
Olomouckého kraje zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, které se aktivně zapojují
do realizace školního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále EVVO) a ve
stanovených kategoriích dosahují v oblasti EVVO významných úspěchů ve veřejném zájmu a
Poskytnutí individuálních dotací v oblasti školství na mimořádně významné akce/projekty s
minimálně celokrajským dopadem.
Finanční podpora na úhradu investičních i neinvestičních nákladů projektů, a to na pořízení
hmotného a nehmotného majetku, na zajištění a organizaci soutěží vyhlašovaných VŠ pro
žáky středních škol a na mzdové náklady vědecko-výzkumných kapacit.
Podpora environmentálních osvětových akcí zaměřených především k významným
ekologickým dnům (Světový den životního prostředí, Den stromů, Den slunce, Mezinárodní
den bez aut…) a k aktuálním problémům daného regionu; podpora realizace dlouhodobých
(několikaměsíčních, celoročních) školních projektů EVVO; podpora spolupráce školy s
dalšími školami v oblasti EVVO, vytváření a realizace společných projektů škol; podpora
vytvoření obsahu a organizaci školní soutěže s tematikou EVVO pro děti a žáky; podpora
vytvoření environmentálních materiálů s ekovýchovnou tematikou (výukové, informační a
vzdělávací materiály, periodika, publikace, DVD aj.); podpora vybavení a úpravy přírodní
učebny EVVO; podpora zhotovení, opravy, údržby a provozu terénních informačních zařízení
Poskytnutí stipendií žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním
listem a stipendií žákům technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou.

Částka celkem v
Kč

5 874 615 604

286 994 210

50 279

534 208

1 517 261
11 988 900
897 600

117 473 480

361 274

11 148 925

1 647 962

735 000

38 703 372

1 366 000

7 260 519

3 857 380

30 057

5 947 096

6 365 129 127

Částka celkem v
Kč

963 994

225 000

50 000

491 000
10 500 000

420 000

8 146 800
20 796 794

6 385 925 921

