
příloha č. 1

ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2010 tabulka 1.a

kap. 14 - školství v tis. Kč

Rozpočet

Neinvestiční výdaje CELKEM 4 812 326,1 
v tom:

příspěvky PO na provoz kryté kap. 14 338 400,3 

přímé náklady na vzdělávání - SR

             - školy a školská zařízení zřiz. krajem 1 616 674,9 

             - soukromé školství 205 253,0 

             - školy a školská zařízení zřiz. obcemi 2 516 726,1 

preventivní programy - SR 796,7 

školní vybavení pro žáky 1.ročníku zákl.vzdělávání - SR 4 351,0 

fin.asistentů pedagoga - SR 7 173,0 

inkluzívní vzděl.a vzděl.žáků se sociok.znevýh. - SR 1 851,0 

vzdělávání dětí azylantů a cizinců - SR 1 779,3 

zajištění podm.bezpl.přípr.k začlenění žáků cizinců do ZŠ-SR 30,0 

podpora aktivit v oblasti integrace cizinců - SR 40,8 

podpora romských žáků SŠ - SR 449,1 

dobrovolnictví na Náchodsku - SR 200,0 

podpora činnosti informačních center pro děti - SR 140,0 

řešení mezir.snížení žáků a spec.problémů reg.šk.-SR 37 831,0 

pokusné ověřování nové formy ukončení stř.vzděl.-SR 1 002,9 

kompenzační pomůcky - SR 676,0 

podpora EVVO ve školách - SR 0,0 

OPVK-rozvoj kompet.říd.prac.škol v KHK - SR 1 443,3 

OPVK-spolupr.VOŠ,VŠ a zam.při vzděl.prog.zdrav.VOŠ-SR 3 379,8 

OPVK-Zvyš.kval.vzděl.zlepšováním říd.procesů ve školách-SR 10 461,3 

OPVK-Cizí jazyky v podm.Společ.evr.refer.rámce - SR 8 665,8 

OPVK-Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ - SR 48 454,5 

projekty RRRS SV 591,0 

neinvestiční půjčené prostředky 950,0 

kofinancování a předfinancování 199,9 

ostatní běžné výdaje 4 805,4 

Investiční výdaje CELKEM 85 102,0 

v tom:

investiční transfery PO 520,0 

investiční půjčené prostředky obcím   0,0 

ostatní kapitálové výdaje 2 803,0 

kofinancování a předfinancování 72 722,8 

projekty RRRS SV 6 124,2 

OPVK-spolupr.VOŠ,VŠ a zam.při vzděl.prog.zdrav.VOŠ-SR 92,0 

OPVK-Cizí jazyky v podm.Společ.evr.refer.rámce - SR 2 840,0 

Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého

 kraje pro odvětví školství 112 680,2 

v tom: PO - investiční transfery 91 683,2 

                  - neinvestiční příspěvek 20 247,0 

             kapitálové výdaje odvětví 750,0 

             nerozděleno 0,0 

Rozpočtované neinv. příjmy odvětví školství 34 351,5 

nedaňové příjmy odvětví školství 0,0 

stanovené odvody z investičních fondů škol a zařízení 31 523,0 

ostatní odvody příspěvkových organizací 1 021,6 
kapitálové příjmy 1 806,9 

UKAZATEL

PO - příspěvková organizace

ÚP - úřad práce

SR - státní rozpočet (MF, MŠMT)


