
VÝPOČET ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, IČO 48512711 ( MŠ Bayerova 5 )

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů mateřské školy,
které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce

Počet dětí I. - VIII. 2019 28
Počet dětí IX. - XII. 2019 28
Průměrný počet dětí v roce 2019 (8xP1+4xP2)/12) 28

v Kč
SKUTEČNÉ NÁKLADY MŠ CELKEM (rok 2019 hlavní činnost) 2 861 351,00
ODEČTENO:
náklady hrazené ze státního rozpočtu (fzn. mzdové a s nimi související náklady, učební

: . R 6 ň 1951 627,00
pomůcky aj.) a finanční prostředky z EU
náklady na školní stravování (úplata za stravování je hrazena samostatně) 0,00
peněžně nekryté odpisy dl. majetku snížené výsledkově (SÚ649 nebo SÚ672-majetek 0.00
pořízený z dotace EU) :
čerpání fondu odměn, čerpání darů, FKSP - Úřad práce 171 947,00
případné zájmové kroužky a akce dětí ($kola v přírodě), které jsou hrazeny z jiných
sa ý še „BY ; s 17 100,00
zdrojů (např. od rodičů, účelové dotace aj.)
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY POUŽITÉ PRO VÝPOČET ÚPLATY ZA ROK 2019 720 677,00
neinvestiční náklady/měsíc 60 056,42
neinvestiční náklady/měsíc/l dítě 2 144,87
50 % neinvestičních nákladů/měsíc/1 dítě = maximální výše školného 1 072,44
VÝŠE MĚSÍČNÍ ÚPLATY STANOVENÁ MŠ NA ŠK. ROK 2020/2021 780,00

Poznámka: vyplňují se bílá políčka a stanovení výše měsíční úplaty

Ředitel stanoví měsíční výši úplaty na školní rok a zveřejní ji na přístupném místě ve škole v termínu do 30.
června předcházejícího školního roku. Zvláštnosti a výjimky, týkající se úplaty za předškolní vzdělávání je nutné
mít popsány v interní normě školy.

V Brně dne 11.06.2020 /
Schválil: Mgr. Libor Tománek

m škola a mateřská škola Brnon . z v. v ífonínská 3, Příspěvková organizace
se sidlem 602 00 Brno
IČO 48512711 (2)


