Pomůcka
KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém) – evidence
„Školské organizace – 2.převody mezi ukazateli 2020“
(sběr podkladů pro sumarizaci požadavků PO)
K zabezpečení skutečné potřeby škol a školských zařízení je Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy umožněn pro rok 2020 přesun prostředků mezi platy a OON,
případně ONIV. Tuto potřebu bude MŠMT nárokovat u Ministerstva financí, proto musí být
každý přesun řádně odůvodněn.
Jedná se o převod prostředků v rámci účelového znaku 33 353.
Pro zajištění sumarizace požadavků na přerozdělení ukazatelů od škol a školských zařízení
zřizovaných krajem a obcemi bude proveden sběr podkladů prostřednictvím systému KEVIS.
Systém bude aktivován k 11. 5. 2020 a ukončen k 18. 5. 2020.
Obecný návod pro použití systému KEVIS (přístup, přihlášení do systému, vkládání dat,
editace vytvořeného záznamu, vkládání poznámek a komentáře, tisk RTF sestav) je popsán
v „Pomůcce k použití systému“, která je zveřejněna na portále Plzeňského kraje na
http://www.plzensky-kraj.cz v sekci Články - Školství a sport - Oblast ekonomická – KEVIS.
Pokyny a vysvětlivky k vyplnění položek (polí) tabulky
„2. převody mezi ukazateli v r.2020“
a) Sběr není požadován od příspěvkových organizací zřizovaných krajem:
- Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Plzeň, sady 5. května 42
- Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78
a od organizací zřizovaných soukromou osobou, které jsou financovány dle zákona
č. 306/1999 Sb., v platném znění;
b) Vložená data budou organizacemi předána pouze elektronickou formou prostřednictvím
systému KEVIS. Písemnou podobu NEVYŽADUJEME (tiskový výstup RTF ze
systému), není potřeba zasílat poštou nebo datovou schránkou na OŠMS KÚPK;
Doporučujeme příspěvkovým organizacím vytisknout si písemnou podobu sběru (tisková
sestava RTF pod vyplněnou tabulkou v odkazu „zobrazit panel s dalšími akcemi“)
a založit pro svou další potřebu.
c) Sběr je společný pro všechny typy škol a školských zařízení;
d) Tabulku vyplňují všechny organizace souhrnně za ředitelství za všechny součásti;
v případě, že nepožadují žádné převody, vyplní všechna pole nulovou hodnotou;
e) Jedná se o převod prostředků v rámci účelového znaku 33 353.
f)

Vyplněné údaje budou podkladem pro realizaci požadavků pro převody prostředků
v rámci rozpočtu příspěvkové organizace.

g) V jednotlivých položkách (Platy, OON, ONIV) bude zadán celkový požadavek za
všechny požadované převody finančních prostředků mezi ukazateli navzájem.
h) Do položky ONIV lze uvést POUZE kladnou hodnotu. Převod z ONIV do platů nebo
do OON nebude umožněn. Pokud organizace vloží do položky ONIV zápornou hodnotu,
systém bude hlásit chybu a záznam nebude uložen.
i)

U hodnot vykázaných k převodu mezi jednotlivými ukazateli musí být hodnoty kladné
a záporné v rovnováze. Znaménko + plus se neuvádí, znaménko – mínus nutno uvést.
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j)

Pro kontrolu je do sběru zadána nepovinná položka „Celkem převod“, která bude
automaticky vyplněna systémem (bude vloženo celé číslo odpovídající součtu finančních
prostředků požadovaných k převodu). Hodnota této položky musí být nulová,
v opačném případě byla některá z položek (Platy, OON, ONIV) vyplněna chybně.

k) Finanční prostředky se uvádí v tis. Kč, u mzdových prostředků bez odvodů;
l)

Škola a školské zařízení požadovaný převod zdůvodní do položky „Důvody
převodu“. Stačí velmi stručná podoba, není potřeba připojovat komentář.

m) Případné další vysvětlení, doplnění vyplněných údajů nebo specifické požadavky je
možné uvést do poznámky (formát krátkého textu v rozsahu max. 254 znaků) nebo
komentáře (delší text, tabulky nebo přílohy v jiných formátech).
n) Záznam nelze uložit, pokud v poli určeném pro komentář budou vloženy jakékoliv znaky.
Případně vložený komentář se neuloží, pokud je hlášena chyba na jiném řádku.
Komentář se pak musí vložit znovu.

V případě dalších nejasností v obsahu a způsobu vyplňování dat lze další informace získat
u rozpočtových pracovníků za jednotlivé úseky na tel. 377 195 xxx nebo e-mail
jmeno.prijmeni@plzensky-kraj.cz.
Školy zřizované Plzeňským krajem:
Jitka Hřebcová (459), Jana Jopková (408), Jaroslava Krezlová (458), Mgr. Vlasta Petrová
(409)
Školy zřizované obcemi:
Mgr. Ing. Lenka Falisová (469), Ing. Martina Kestlerová (432), Ing. Milan Kopelent (468),
Ing. Jan Kratochvíl (461), Bc. Helena Matěchová (528), Marie Raidová (456)
V případě problémů s přihlašováním do systému nebo technickými problémy se systémem
se lze obrátit: Mgr. Pavlína Faitová (457)
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