Mateřská škola „Na kopečku u zvonečku“, Horní 17, příspěvková organizace
Brno

INFORMACE A POKYNY PRO RODIČE:
Platby mateřské škole ve školním roce 2022 - 2023
číslo účtu MŠ:

107-7172150277/0100
konstantní symbol: 0308
NUTNÉ do poznámky „zpráva pro příjemce“ zadat JMÉNO DÍTĚTE.

Úplata za vzdělávání: 693,- Kč
můžete hradit i na několik měsíců dopředu, nejpozději do 15. dne v měsíci.
Cena školného je 693,- Kč za měsíc.
Platbu o prázdninách 2023 hradí všechny platící děti v MŠ, i v případě,
že nebudou o prázdninách docházet. Školní rok trvá od září do konce srpna.

Platba za stravování: 990,- Kč
Pravidelná měsíční záloha na stravné (45,-Kč za stravovací den).
= 990,-Kč. Termín: do 5. dne v měsíci
Děti s odloženou školní docházkou mají zvýšené normy, cena za stravovací den 49,-Kč,
záloha 1 078,-Kč.
Platbu stravného i školného můžete platit dohromady jednou platbou, tj: 1 683,- Kč,
Děti s odloženou školní docházkou 1 078,- Kč, v termínu stravného.
Informaci o skutečném čerpání a přeplatcích je uvedeno na stránkách www.strava.cz
Zpracovala: Soňa Tomášková, vedoucí ŠJ
Odsouhlasila: Marie Přichystalová, ředitelka MŠ
V Brně dne 18. 5. 2022

VÝPOČET ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
NÁZEV MŠ
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. 2021
Počet dětí IX. - XII. 2021
Průměrný počet dětí v roce 2021 (8xP1+4xP2)/12)
CELKOVÉ SKUTEČNÉ NÁKLADY MŠ ZA ROK 2021 (hlavní činnost)
ODEČTENO:
náklady hrazené ze státního rozpočtu (tzn. mzdové a s nimi související náklady, učební
pomůcky aj.) a finanční prostředky z EU
náklady na školní stravování (úplata za stravování je hrazena samostatně)
peněžně nekryté odpisy dl. majetku (551) snížené výsledkově (SÚ649 nebo SÚ672majetek pořízený z dotace EU), z kterých není tvořen fond investic (SÚ416)
čerpání fondu odměn, čerpání darů, FKSP - Úřad práce
případné zájmové kroužky a akce dětí (škola v přírodě), které jsou hrazeny z jiných
zdrojů (např. od rodičů, účelové dotace aj.)
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY POUŽITÉ PRO VÝPOČET ÚPLATY ZA ROK 2021

neinvestiční náklady/měsíc
neinvestiční náklady/měsíc/1 dítě
50 % neinvestičních nákladů/měsíc/1 dítě - maximální výše školného

VÝŠE MĚSÍČNÍ ÚPLATY STANOVENÁ MŠ NA ŠK. ROK 2022/2023

73
73
73
7 947 723,92 Kč

6 009 110,00 Kč
487 788,76 Kč
61 620,00 Kč
0,00 Kč
174 351,70 Kč
1 214 853,46 Kč

101 237,79 Kč
1 386,82 Kč
693,41 Kč

693,00 Kč

Poznámka: vyplňují se šedá políčka

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 18. 05. 2022

2022

