Informace
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
pro školy a školská zařízení, které zřizuje kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí
k financování škol a školských zařízení v roce 2021
s ohledem na opatření přijatá ve 4. čtvrtletí roku 2020
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
______________________________
Vládní opatření přijatá ve 4. čtvrtletí roku 2020 v souvislosti s výskytem koronaviru
SARS CoV-2 významným způsobem ovlivnila i provoz škol a školských zařízení v závěru roku
2020. V důsledku těchto opatření může docházet k tomu, že údaje vykazované školami
a školskými zařízeními v resortních statistických výkazech Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) budou v důsledku toho negativně ovlivněny a nebudou tak
v potřebné míře korespondovat s očekávaným běžným provozem škol a školských zařízení
v roce 2021. Vzniklou situaci ovšem ze strany škol a školských zařízení nelze řešit tím, že
uvedou v resortních výkazech údaje, které neodpovídají skutečnosti v rozhodném období.
V zájmu snížení rizika závažných disproporcí při rozpisu rozpočtu přímých výdajů
školám a školským zařízením zřizovaným krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále
jen „RgŠ ÚSC“) na rok 2021 je nezbytné, aby školy a školská zařízení, u kterých se při návratu
k běžnému provozu ve školním roce 2020/2021 projeví významnější změna jednotek výkonu
rozhodných pro normativní rozpis přímých výdajů oproti stavu vykázanému ve statistických
výkazech, o této skutečnosti neprodleně informovaly příslušný krajský úřad/magistrát hl. m.
Prahy (školy a školská zařízení zřízená obcí nebo dobrovolným svazkem obcí prostřednictvím
příslušné obce s rozšířenou působností).
Krajské úřady/magistrát hl. m. Prahy pak provedou normativní rozpis rozpočtu přímých
výdajů na rok 2021 podle těchto aktualizovaných údajů, popřípadě využijí tyto aktualizované
údaje pro úpravy rozpisu rozpočtu jednotlivým školám a školským zařízením podle Čl. VIII
směrnice MŠMT č.j. MSMT-14281/2018.
Kromě výše uvedeného postupu vyzvalo MŠMT krajské úřady/magistrát hl. m. Prahy,
aby při normativním rozpisu rozpočtu na rok 2021 pro RgŠ ÚSC:
1. pro školská zařízení školního stravování nevyužívaly možnost stanovení opravného
koeficientu podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 310/2018 Sb., o krajských normativech (podíl
průměrného počtu uvařených jídel za jeden pracovní den v měsíci říjnu probíhajícího
školního roku a celkového počtu zapsaných ke stravování v probíhajícím školním roce),
2. pro střediska volného času stanovily krajský normativ na jednotku výkonu tzv.
potencionální klient.
V Praze dne 29.10.2020

