
1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2019

název organizace:

(odl. pracoviště Markova)

1
počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu 

rozpočtu)
79

2
výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, 

nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)
6 060

3 výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2) 478 740

vyplňují pouze MŠ

4 výše školného na 1 žáka/rok   ( v  Kč ) 6 830

počet žáků osvobozených od placení školného celkem 41

                                               - z toho ze sociálních důvodů 0

6 plánované školné celkem 259 540

provozní dotace 219 200

příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání 21 920

provozní dotace celkem 241 120

Výše normativu na rok 2019

základní školy

školy do 250 žáků včetně  normativ              4.500 Kč/žák/rok

školy od 251 do 350 žáků  normativ             4 .100 Kč/žák/rok                     

(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat  o tzv. "náhradní výpočet normativu)

školy od 351 do 450 žáků  normativ             3.700 Kč/žák/rok                    

(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat  o tzv. "náhradní výpočet normativu)

školy od 451 do 550 žáků  normativ             3.350 Kč/žák/rok                     

(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat  o tzv. "náhradní výpočet normativu)

školy nad 550 žáků  normativ                        3 .050 Kč/žák/rok 

(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat  o tzv. "náhradní výpočet normativu)

mateřské školky

školky do 60 dětí včetně  normativ                    7.700 Kč/žák/rok

školky od 61 do 95 dětí  normativ                      6 .060 Kč/žák/rok 

(při počtu dětí 61-78 lze požádat  o tzv. "náhradní výpočet normativu)

školky nad 95 dětí  normativ                              5 .420 Kč/žák/rok 

(při počtu dětí 96-106 lze požádat  o tzv. "náhradní výpočet normativu)

dne   5.9.2018

dne   5.9.2018

MŠ "Čtyřlístek", Liberec, Horská 166/27, p. o.

ředitel organizace:  Jaroslava Kalinová

Kčč.řádku
Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální 

(nezúčtovatelné) dotace

sestavil :  Ing. Veronika Klozová

Stav rezervního fondu k 1.1.2019  -  očekávaná skutečnost

Stav investičního fondu k 1.1.2019  -  očekávaná skutečnost
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