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Normativní návrh rozpisu rozpočtu přímých NIV pro rok 2019
Vážená paní ředitelko,
předkládáme Vám normativní návrh rozpisu rozpočtu přímých NIV (UZ 33353) pro rok 2019.
Návrh je stanoven pro celé zařízení v následujícím členění takto:
Závazný ukazatel
Počet zaměstnanců celkem
Závazné ukazatele NIV celkem
(v Kč)
Z toho: mzdové prostředky
Odvody (pojistné)
Orientační
ukazatele
FKSP
(v Kč)
ONIV

12,03
5 655 180
4 131 210
1 404 611
82 624
36 735

Normativní návrh neobsahuje finanční prostředky ani limit pedagogických zaměstnanců na
podpůrná opatření. Ty budou, mimo jiné, součástí rozpisu rozpočtu, stejně tak jako rozdělení
celkových mzdových prostředků na platy a OON na základě Vámi uvedených požadavků v rozvaze
na rok 2019.
Rozpis výše uvedených přímých výdajů je proveden ve smyslu ustanovení § 160 a § 161 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále předpisů souvisejících.
Podrobný postup OŠMTS při rozpisu přímých výdajů včetně postupu při stanovení krajských
normativů na rok 2019 je uveden v materiálu „Krajská metodika rozpisu přímých výdajů
právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem
pro rok 2019“.
Bližší informace k normativnímu návrhu rozpisu rozpočtu přímých NIV pro rok 2019 naleznete na
našem Informačním a vzdělávacím portálu Libereckého kraje – www.edulk.cz
S pozdravem
Ing. Jiřina Princová
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