
Příloha č. 16

Finanční prostředky poskytnuté školám a školským zařízením zřizovaným statutárním
městem Přerovem ze státního rozpočtu v letech 2011 - 2012 v Kč

rok 2011 rok 2012

výkony 3-5 let (počet dětí) 1 239 1 235
republikový normativ NIV 36 136 38833

I(tj. platy, OON, odvody, ONIV) v Kč
přímé výdaje na vzdělávání celkem včetně 36777225 37890900
výdajů na stravování v Kč
výkony 6-14 let (počet žáků) 3454 3459
republikový normativ NIV 46 110 49825
(tj. platy, OON, odvody, ONIV) v Kč
přímé výdaje na vzdělávání celkem včetně
výdajů na stravování, družinu 134801 700 144081 900
a SVČ v Kč

Zdroj: schválené rozpočty škol a školských zařízení zřízených statutárním městem Přerov
ÚIV, MŠMT

Poznámka:
Republikové normativy stanovuje MŠMT jako výši přímých výdajů na vzdělávání na jednotku výkonu na kalendářní rok.
Jednotkou výkonu je jedno dítě, žák, strávník.
výkon 3 - 5 let - počet dětí v předškolním vzdělávání
výkon 6 - 14 let - počet žáků plnících povinnou školní docházku
SVČ - Středisko volného času při ZŠ a MŠ Pod skalkou 11
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ční prostředky poskytnuté školám a školským zařízením
zřizovaným statutárním městem Přerovem

zpočtu v letech 2011 - 2012 v Kč dle druhu a typu školy a zařízení

rok 2011 rok 2012

38647 391 42428400

103669500 109842800

18215834 17624200

š 9997 100 10793900

1 049 100 1 18770011

171 578925 181 877000M

čty škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Přerovem

Příloha Č. 17
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ehled průměrného platu dle druhu školy zřizované statutárním městem
Přerovem v letech 2011 - 2012 v Kč

eřské školy

rok 2011 I rok 2012 *)

PEDAGOGOVÉ

20586 21 119

24707 24321

PROVOZNí ZAMĚSTNANCI

I
12227

I
11 381

14675 13893

adní školy

eřské školy

adní školy
aje roku 2012 do měsíce 09

: Výkaz P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
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Příloha č. 19

Účelové dotace MŠMT poskytnuté školám zřizovaným statutárním městem Přerovem v letech 2011 - 2012 v Kč

NÁZEV DOTAČNíHO PROGRAMU Účelový znak 2011 2012

Hustota a specifikace 33015 2364 152 součást rozpočtu

Finacování asistentů pedagoga pro děti,
žáky a studenty se sociálním 33457 806435 769099
znevýhodněním

Posílení platové úrovně pedagogických
pracovníků s VŠ vzděláním, kteří splňují 33027 5425650 O
odbornou kvalifikaci podle zákona č.
563/2004 Sb.

Pokusné ověřování integrativního a 33036 171 959 O
inkluzivního modelu škol

Rozvojový program na podporu škol,
které realizují inkluzivní vzdělávání dětí 33018 356660 277612
ze sociokulturním znevýhodněním

Školní potřeby pro žáky 1. ročníku 33017 349000 O
základního vzdělávání (Kč 800,-/žák)

ÚČELOVÉ DOTACE CELKEM x 9473856 1 046711

Zdroj: schválené rozpočty škol zřizovaných statutárním městem Přerovem
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Příloha č. 20

Dotace ze státního rozpočtu k částečné úhradě provozních výdajů škol
a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Přerovem

v letech 2010 - 2012 v Kč

rok dotace v Kč

2010 6708800

2011 6580600

2012 6493 100

celkem 19782500

Zdroj: rozpočty statutárního města Přerova

-



Příloha č. 21

Výdaje na provoz mateřských a základních škol zřizovaných
statutárním městem Přerovem v letech 2010 - 2012 v Kč

skutečnost za roky 2010 - 2011 plán příspěvku
výdaje - neinvestiční vKč na provoz

2010 2011 pro rok 2012 *)
mateřské školy 11 666089 8779584 9076800
základní školy 29 123604 26547732 25342962
celkem neinvestiční výdaje 40789693 35327 316 34419762
*) do 31.10.2012 + úpravy na ZM (bez dotací)

Zdroj: rozpočty statutárního města Přerova

Příloha č. 22

Finanční prostředky na investiční výdaje mateřských a základních škol zřizovaných
statutárním městem Přerovem v letech 2010 - 2012 v Kč

skutečnost za roky 2010 - 2011
v Kč plán *)

výdaje - investiční
2010 2011 2012

mateřské školy 570517 118394 22000
základní školy 70000 65866 O
celkem investiční výdaje 640517 184260 22000
*) do 31.10.2012 + upravy na ZM (bez dotací)
Zdroj: rozpočty statutárního města Přerova

Příloha č. 23

Finanční prostředky na provoz a investiční výdaje mateřských a základních škol
zřizovaných statutárním městem Přerovem v letech 2010 - 2012 v Kč

. 2010 2011 plán 2012 *)
výdaje na ZŠ, MŠ
celkem 41 430210 35511 576 34441 762

-

Poznámka: Jedná se o součty finančních prostředků na provoz a investiční výdaje, poukázaných mateřským a
základním školám na ostatní výdaje vztahující se k těmto organizacím, hrazené OSVŠ MMPr.

*) do 31.10.2012 + upravy na ZM (bez dotací)

Zdroj: rozpočty statutárního města Přerova



Příloha Č. 24

Finanční prostředky na investiční akce a opravy a údržbu týkající se mateřských
a základních škol zřizovaných statutárním městem Přerovem v letech 2010 - 2012, které

zajišťují odbory magistrátu, v Kč

skutečnost za roky 2010 - 2011 v Kč plán výdajů
výdaje 2010 2011 na rok 2012 *)

mateřské školy 1 767637 O 53956
základní školy 89306633 6240411 90958889
celkem výdaje
většího rozsahu 91 074270 6240411 91 012845

*) čerpání do 31.10.2012

MŠ Optiky - energ. opatření ZŠ Želatovská - energ. opatření ZŠ Zelatovská - energ. opatření

ZŠ Želatovská - revitalizace hřiště

ZŠ Trávník - energ opatření

ZŠ U tenisu - zateplení

ZŠ U tenisu - gymnastická hala
MS U tenisu (Henčlov) -
výměna oken

ZŠ Trávník - oprava kanalizace

ZŠ Trávník - oprava příčky

ZŠ Za mlýnem - oprava fasády
(přepoklad)

ZŠ Želatovská - oprava garáží

ZŠ a MŠ Pod skalkou - nátěr
výtahu

ZŠ V.Dlážka - energ. opatření

ZŠ Hranická - energ. opatření

ZŠ Želatovská - výměna oken

ZŠ U tenisu - gymnastická hala

Zdroj: závěrečné účty statutárního města Přerova - odbor koncepce a strategického rozvoje a odbor správy majetku
a komunálních služeb

-



Příloha č. 25

Účelové dotace pro mateřské a základní školy zřizované
statutárním městem Přerovem v letech 2010 - 2012 v Kč (EVVO)

skutečnost za roky 2010 - 2012 v Kč
účelové dotace - EVVO 2010 2011 2012

mateřské školy O O 6000
základní školy 30000 20000 46800
celkem EVVO 30000 20000 52800

Zdroj: rozpočty statutárního města Přerova

-


