
příloha č. 1

ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2009 tabulka 1.b

kap. 14 - školství v tis. Kč

Rozpočet

po 5. změně

Neinvestiční výdaje CELKEM 4 889 385,8 
v tom:

příspěvky PO na provoz kryté kap. 14 354 478,6 

přímé náklady na vzdělávání - SR

             - školy a školská zařízení zřiz. krajem 1 569 842,0 

             - soukromé školství 194 035,0 

             - školy a školská zařízení zřiz. obcemi 2 442 980,0 

preventivní programy - SR 852,0 

školní vybavení pro žáky 1.ročníku ZŠ - SR 4 196,0 

fin.asistentů pedagoga - SR 7 564,1 

náhradní stravování žáků - SR 1 112,7 

vzdělávání dětí azylantů a cizinců - SR 1 939,5 

vzdělávání dětí a žáků se soc.znevýhodněním - SR 96,5 

podpora romských žáků středních škol  - SR 477,1 

zvýšení nenárokových složek platů pedagogů - SR 213 934,0 

posílení úrovně odměňování nepedagog.prac. - SR 41 689,0 

řešení mezir.snížení žáků a spec.problémů reg.šk.-SR 37 288,0 

LABEL 2009 - Evropská jazyková cena - SR 165,0 

kompenzační pomůcky - SR 0,0 

Evropa mladýma očima - SR 125,0 

projekt Cesta k uplatnění na souč.trhu práce - RRRS 157,8 

projekt Vybavení dílen pro praktickou výuku - RRRS 179,7 

OPVK-rozvoj kompet.říd.prac.škol v KHK - SR 1 930,0 

podpora EVVO ve školách - SR 86,0 

neinvestiční dotace obcím 0,0 

grantové a dílčí programy a samostat.projekty 4 510,0 

návratné finanční výpomoci PO 151,0 

kofinancování a předfinancování 4 215,2 

ostatní běžné výdaje 7 381,6 

Investiční výdaje CELKEM 166 007,9 

v tom:

investiční transfery PO 566,0 

investiční transfery obcím   1 500,0 

kofinancování a předfinancování 7 485,0 

projekt Cesta k uplatnění na souč.trhu práce - RRRS 2 135,6 

projekt Vybavení dílen pro praktickou výuku - RRRS 3 683,0 

prům.zóna Solnice-Kvasiny-ost.kapitálové výdaje 150 638,3 

Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého

 kraje pro odvětví školství 144 041,5 

v tom: PO - investiční transfery 93 220,4 

                  - neinvestiční příspěvek 20 986,6 

             kapitálové výdaje odvětví 29 775,0 

             nerozděleno 59,5 

Rozpočtované neinv. příjmy odvětví školství 34 676,5

nedaňové příjmy odvětví školství 0,0

stanovené odvody z investičních fondů škol a zařízení 30 963,9

ostatní odvody příspěvkových organizací 962,6
kapitálové příjmy 2 750,0

UKAZATEL

PO - příspěvková organizace

ÚP - úřad práce

SR - státní rozpočet (MF, MŠMT)


