
 

 

 

 

 

 

Stanovení výše úplaty na zájmové vzdělávání 

dle ustanovení  § 123  zák. 561/2004 

pro školní rok 2020 - 2021 

 

        

 

 

Úplata za měsíc na jednoho žáka činí  120,00 Kč 

na základě kalkulace (viz příloha č. 1). 

 

 

 

 

Splatnost úplaty za 1.pol. šk.r. do 30.9. 2020 

                           za 2.pol. šk.r. do 29.2.2021 

  

 

                                                                      Mgr. Robert PODLAS  ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1  

 

Kalkulace nákladů na provoz ŠD ve školním roce 2020/2021 

 

Plyn 

 

Otápěné plochy školy 

ZŠ (učebny, chodby, kabinety, tělocvična, školní jídelna) 

• topná výměra před přepočtem (EN) – 6 121,40 m2 

• topná výměra po přepočtu (ENPxENNP) – 4 573,80 m2 

Viz materiál - Stanovení nákladů na provoz ZŠ,MŠ a DDM ze dne 4.11.2015 složka. 

Otopná výměra užívaná ŠD: 

ŠD 1         95,40 m2 

Sociální zařízení u ŠD 1      16,15 m2  

ŠD 2         57,50 m2 

Velká tělocvična (1/10 z celk. výměry 541 m2 )  54,10 m2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Celkem        229,45 m2 

 

Náklady na otop-zemní plyn( r. 2019 spotř. za 10 měsíců bez 07 a 08/2019, kdy není 

žádný provoz ve ŠD)                               431 561,23 Kč                                                                                                                                                         

                                                

při otopné ploše 4 573,80 m2  

431561,23 : 4 573,80 = 94,36 Kč nákl. na 1 m2/10 měsíců 

 

Otopné náklady na prostory užívané ŠD : 229,45 m2 x 94,36 Kč                                                                               

= 21650,90 Kč :  10 měs =  2165,09  Kč/měs 

- při naplněnosti 50 ž/2 odd.ŠD      :  2165,09 :50  = 43,30 = 43,00 Kč/žák/měs.         

 

El. energie  ( osvětlení, další spotřeba ) 

 

Náklady za spotřebovanou elektřinu za 10 měs. v roce 2019 (bez 07 a 08/2019) činí: 

285 058,90Kč, spotřeba 67 731 kWh. Cena za 1 kWh = 4,21 Kč. 

  

ŠD 1 – spotř. elektřiny dle výpočtu p. Šenkyříka (15 svítidel) je  2,4 kWh/hod. 

V učebně  se svítí cca 1,5 hod. denně, výpočet : 1,5x2,4 =  3,6 kWh/den 

          

ŠD 2 - spotř. elektřiny dle výpočtu p. Šenkyříka (10 svítidel) je  1,6 kWh/ hod 

V učebně se svítí cca 2hod. denně, výpočet : 2x1,6=3,2 kWh/den 

 

Celkem spotř. za obě ŠD : 3,6+3,2= 6,8 kWh x 21 prac.dní = 143 kWh/měs 

 

143kWh/měs. x 4,21 Kč/kWh = 602,03 Kč/měs. 



Výpočet nákladů na 1 žáka 2 oddělení ŠD:  

602,03 : 50  = 12,04               12,00 Kč/žák/měs. 

      

Voda 

 

• sociální zařízení, osobní hygiena, pitný režim  

• kalkulace spotřeby : 10 litrů denně / žák  x 21 prac. dnů = 210 litrů /měs                                                                         

( r.2020 – sazba - vodné 39,89 + stočné 39,14 + 15% DPH = 90,88 Kč/m3 ) 

výpočet na 1 žáka ŠD 90,88 x 210 :1000 = 18,26  19,00  Kč/žák/měs.  

                                                                                   

Vybavení ŠD - výtvarný materiál, materiál pro PKČ, hračky, sportovní vybavení, 

vybavení pro rekreační aktivity      42,00 Kč/žák/měs.   

           

Ostatní náklady – telefony, opravy a drobná údržba    4,00 Kč/žák/měs.               

 

Úplata za zájmové vzdělávání ve ŠD je pro školní rok 2020/2021 stanovena           

ve výši 120,00 Kč/žáka/měs. 

 

Vypracovala : J. Ředinová   účetní ZŠ                                                

 

V Tlumačově  dne  19. 8. 2020                 Schválil: Mgr. Robert Podlas  ředitel ZŠ 

 


