
Příloha ke Směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání č. 5 
 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 

 

1. Ředitelka Mateřské školy Brno, Vídeňská 39a, příspěvková organizace stanovuje základní 

částku úplaty za předškolní vzdělávání dětí přijatých na celodenní docházku na dobu       od 

1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 ve výši 670,-Kč měsíčně. 

 

VÝPOČET ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 

2021/2022 

NÁZEV MŠ: Mateřská škola  Brno, Vídeňská 39a, příspěvková organizace      IČO: 64328431 

Počet dětí I. - VIII. 2020 69 

Počet dětí IX. - XII. 2020 70 

Průměrný počet dětí v roce 2020 (8xP1+4xP2)/12) 69 

SKUTEČNÉ NÁKLADY MŠ CELKEM (rok 2020 hlavní činnost) 8 030 880,96 

ODEČTENO:   

náklady hrazené ze státního rozpočtu (tzn. mzdové a s nimi související náklady, učební 

pomůcky aj.)a finanční prostředky z EU     
6 292 294,10 

náklady na školní stravování (úplata za stravování je hrazena samostatně) 309 912,62 

peněžně nekryté odpisy dl. majetku snížené výsledkově (SÚ649 nebo SÚ672-

majetek pořízený z dotace EU), respirátory 
13 112,30 

čerpání fondu odměn, čerpání darů, FKSP - Úřad práce 120 915,94 

případné zájmové kroužky a akce dětí (škola v přírodě), které jsou hrazeny z jiných 

zdrojů (např. od rodičů, účelové dotace aj.), UD angličtina, technické MŠ 
86 032,00 

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY POUŽITÉ PRO VÝPOČET ÚPLATY ZA ROK 2020 1 208 614,00 

neinvestiční náklady/měsíc 100 717,83 

neinvestiční náklady/měsíc/1 dítě 1 452,66 

50 % neinvestičních nákladů/měsíc/1 dítě = maximální výše školného 726,33 

VÝŠE MĚSÍČNÍ ÚPLATY STANOVENÁ MŠ NA ŠK. ROK 2021/2022                                                670,00 

2. Ředitelka Mateřské školy Brno, Vídeňská 39a, příspěvková organizace stanovuje výši úplaty 

za předškolní vzdělávání na dobu od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 zákonnému zástupci dítěte, které 

bylo přijato a které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí 

v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v 

rejstříku škol a školských zařízení ve výši 446,-Kč měsíčně. 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021 

V Brně dne 25. 6. 2021                                                                     Mgr. Nikol Minářová 

                ředitelka školy 


