KOMENTÁŘ K ÚČELOVÝM DOTACÍM
Základní školy 2016
 ÚČELOVÉ DOTACE
ÚZ 13 – ZŠ – Výuka AJ pro 1. a 2. ročník
čerpání 1 279 tis. Kč (79,9% RU)
Finanční prostředky RU ve výši 1 600 tis. Kč byly čerpány na financování výuky AJ v základních školách
k pokrytí mzdových nákladů pedagogů včetně odvodů.
ÚZ 15 – ZŠ – Mzdové prostředky včetně odvodů
čerpání 2 102 tis. Kč (100,0% RU)
Finanční prostředky RU ve výši 2 102 tis. Kč byly čerpány na vyplacení odměn včetně zákonných odvodů
zaměstnancům a ředitelům ZŠ.
ÚZ 16 – ZŠ – Asistenti pedagoga
čerpání 799 tis. Kč (100,0% RU)
Finanční prostředky RU ve výši 799 tis. Kč byly čerpány na dokrytí mzdových nákladů (platů a odvodů)
asistentů pedagoga. Prioritním posláním asistentů pedagoga je podpořit integrované vzdělávání žáků
se zdravotním postižením.
ÚZ 18 – ZŠ – školní psycholog a speciální pedagog
čerpání 1 100 tis. Kč (99,9% RU)
Finanční prostředky RU ve výši 1 101 tis. Kč byly čerpány pro školní psychology a speciální pedagogy na
pokrytí mzdových prostředků včetně odvodů. MČ Praha 10 tímto podpořila funkci školního psychologa
a speciálního pedagoga, kteří se v současné době jeví jako nepostradatelní při výchově a vzdělávání
problémových žáků a při spolupráci s rodiči.
Základní školy 2017
 ÚČELOVÉ DOTACE
ÚZ 13 – ZŠ – Výuka AJ pro 1. a 2. ročník
čerpání 1 191 tis. Kč (74,4% RU)
Finanční prostředky byly čerpány na financování výuky AJ v základních školách k pokrytí mzdových
nákladů pedagogů včetně odvodů.
ÚZ 15 – ZŠ – Mzdové prostředky včetně odvodů
čerpání 2 128 tis. Kč (100,0% RU)
Finanční prostředky určené na financování odměn ředitelům a pracovníkům škol.
ÚZ 16 – ZŠ – Asistenti pedagoga
čerpání 309 tis. Kč (61,8% RU)
Finanční prostředky byly čerpány na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za
služby asistentů pedagoga, školních, provozních asistentů. Prioritním posláním asistentů pedagoga je
podpořit integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením
ÚZ 18 – ZŠ – školní psycholog a speciální pedagog
čerpání 701 tis. Kč (99,9% RU)
Finanční prostředky byly čerpány na pokrytí mzdových prostředků (platů, OON, odvodů) a faktur za
služby školního psychologa a speciálního pedagoga, kteří se v současné době jeví jako nepostradatelní
při výchově a vzdělávání problémových žáků a při spolupráci s rodiči.
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