Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál
Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558
Tel.: 554 737 031, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com
Bankovní spojení: KB Bruntál, č.ú.: 27-1851260227/0100.

Vyřizuje: Ing. Radek Peňáz

WWW: http://www.zsandel.net/

Naše značka: E.10/222/2015

V Andělské Hoře dne: 4. 9. 2015

Kalkulace pronájmu školních prostor od 1. 9. 2015
1. Cvičná kuchyňka: 100,- Kč za 1 den (+ event. finanční náhrada poškozeného nebo zničeného
inventáře).
2. Učebny, třídy – pro ubytování: 30,- Kč za osobu a noc (+ event. půjčovné: molitanka = 15,Kč za noc; deky = 15,- Kč za noc);
3. Učebny, třídy, jídelny – pro akce:
 do 10 osob:

150,- Kč / hod.

 do 20 osob:

200,- Kč / hod.

 nad 20 osob: 250,- Kč / hod.
Při větších akcích (více osob, delší čas) – cena dle dohody.
4. Tělocvična
 provoz s topením
 letní provoz bez vytápění
Tělocvična: kalkulace dle spotřeby energií:
 „zimní období“ – nutnost vytápění + osvětlení + úklid
24 hod.:

plyn: 73 m3

1238,- Kč

1 hod. provozu: 155,- Kč

elektřina: 51 kWh

270,- Kč

1 hod. provozu: 34,- Kč
úklid: 60,- Kč
Suma:

 „letní období“ – bez vytápění pouze teplá voda + osvětlení + úklid:

250,- Kč
200,- Kč

5. Školní hřiště – umělý povrch: pronájem zdarma, hradí se pouze manipulační poplatek dle
sazebníku zřizovatele.
6. Školní hřiště travnaté – vstup zdarma po informování ředitelství.

7. Školní atrium – hradí se používání ohniště, altánu, šachovnic, betonových stolů na stolní tenis,
zahradního nábytku – za celodenní pronájem inventáře se hradí částka 800,- Kč, půl den 500,Kč.
8. Příplatky:


za vytápění (dle skutečné spotřeby nad rámec temperování);



za výpůjčku techniky: PC 1 ks á 30,- Kč/hodina, projektor: 50,- Kč/hodina apod.;



za zapůjčení dalšího inventáře (přenosná tabule, nádobí): 15,- Kč / hodina;



za poškození – zničení inventáře, zařízení, vybavení, budov – výše škody bude
stanovena po zasedání škodní komise (bude stanovena ředitelem školy);

9. Slevy:


při akcích pro žáky naší ZŠ a MŠ ;



při akcích zaměstnanců naší ZŠ a MŠ;



při akcích partnerů nebo sponzorů;



při prokazatelně nulových nákladech.

Dodatek – vícedenní pobyty – smluvní cena


Učebny (hudebna, pc učebna, jazyková učebna apod.): cena za jeden pronajímaný den:
800,- Kč bez ohledu na počet osob.



Tělocvična: turnaje, přespání v tělocvičně vč. sprchování bude řešeno dohodou.

Zpracoval: Ing. Radek Peňáz
Účinnost: 1. 9. 2015

