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Podpora odborného vzdělávání leden - srpen 2018 
 
Dobrý den, 
 
Na základě rozhodnutí MŠMT č. 100 - 1/2018 (dále jen rozhodnutí) o poskytnutí neinvestiční 
dotace ze státního rozpočtu ČR v roce 2018 na rozvojový program Podpora odborného 
vzdělávání; č. j. MSMT-100/2018-1 a ve smyslu usnesení Rady hlavního města Prahy č. 344 ze 
dne 20. 2. 2018 byla Vaší škole schválena dotace ve výši 356 414 Kč. 
 
Dotace je poskytnuta na zvýšené náklady škol vyplývající z potřeby dělení tříd v odborných 
předmětech a oblastech na skupiny ve víceoborových třídách i ve třídách jednooborových  
s nižším průměrným počtem žáků pouze ve vybraných oborech vzdělávání a je označena 
účelovým znakem 33049.  
 
Právnická osoba vykonávající činnost školy (dále jen příjemce) používá dotaci ze státního 
rozpočtu hospodárně, efektivně, účelně a odděleně sleduje hospodaření s ní. Dotaci lze použít na 
náklady roku 2018 vzniklé od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018. Na náklady vzniklé před datem vydání  
rozhodnutí (24. 1. 2018) může být dotace použita pouze za předpokladu, že nebyly do data jeho 
vydání uhrazeny. Dále se musí řídit podmínkami použití dotace uvedenými v přiloženém 
rozhodnutí. 
 
Příjemce dotace je povinen do 1. 10. 2018 informovat MHMP, odbor rozpočtu, oddělení 
financování škol a školských zařízení, o předpokládané výši prostředků, které nebudou 
vyčerpány. 
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Příjemce předloží na MHMP, odbor rozpočtu, oddělení financování škol a školských zařízení 
vyúčtování dotace na předepsaném formuláři do 3. 10. 2018.  
 
Příjemce předloží na MHMP, odbor rozpočtu, oddělení financování škol a školských zařízení 
závěrečnou zprávu do 3. 12. 2018. 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. Zdena Javornická 
zástupkyně ředitele MHMP 
pro Sekci finanční a správy majetku 
 
 
Přílohy: 

1. Rozhodnutí MŠMT 
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