Vymezení základních principů pro stanovení výše
normativů pro soukromé školy v roce 2013
Ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací
soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, je
MŠMT povinno stanovit do 31. ledna 2013 normativy pro školy a školská zařízení, která
nezřizuje stát, kraj, obec, svazek obcí ani registrovaná církev nebo náboženská společnost,
které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále jen
„soukromé školství“) pro rok 2013. Tyto normativy se stanoví jako roční objem
neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě,
žáka nebo studenta ve srovnatelném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo ve
srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném krajem nebo ministerstvem nebo
jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů
připadajících na jedno dítě ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí nebo na jedno dítě
nebo žáka ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném obcí.
Základním hlediskem pro stanovení normativů pro soukromé školství na rok 2013,
vyplývajícím z výše uvedené dikce zákona, je stejně jako v předchozích letech hledisko
„srovnatelnosti“ těchto normativů s předpokládanými skutečnými neinvestičními výdaji na
jednoho žáka ve srovnatelném oboru vzdělání, školském zařízení či ve srovnatelné škole
zřizované státem, krajem, resp. obcí v roce 2013.
Základním principem pro stanovení výše republikových normativů (dále jen „RN“)
pro rok 2013 je zachování celkové výše neinvestičních výdajů RN vyhlášených pro rok 2012,
což umožňují celkové rozpočtové zdroje neinvestičních výdajů roku 2013, mění se pouze
vzájemně vnitřní struktura RN 2013. Protože soukromé školy nejsou usměrňovány limity
mzdové regulace a pro výpočet výše dotace konkrétním školám a školským zařízením se
používají pouze normativy celkové výše NIV, výše normativů neinvestičních výdajů na rok
2013 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu § 4 odst. 1, 2 a 4 zákona
č. 306/1999 Sb. byla (stejně jako výše RN pro krajské a obecní školství) ponechána na úrovni
roku 2012.

