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Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace 

Bosonožské nám. 100/44, 642 00 Brno 
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Brno-město pod č. j.: BMZS08/96-S-02, IZO: 048513997 
 

 

V Brně dne 25. 5. 2020  

Čj.: ZSBOS 329/2020 

A.2.1.1., A/10 

 

 

 

Rozhodnutí ředitele školy o stanovení výše úplaty v ZŠ a MŠ  

v důsledku nouzového stavu a uzavření škol a postupného otevírání MŠ a ZŠ 

 

 

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR a uzavření škol stanovuji výši úplaty za 

mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu takto: 

 

Úplata v MŠ (výše úplaty 350 Kč/měsíc):  

za měsíc březen 50 %, za měsíc duben 0%, za měsíc květen 50 %. 

 

Úplata ve ŠD (výše úplaty 100 Kč/měsíc):  

za měsíc březen 50 %, za měsíc duben až červen 0%. 

 

Úplata ve ŠJ: platby se postupně načítají na osobní konto strávníka. Výše aktuálních 

přeplatků jednotlivých strávníků vám bude na vyžádání sdělena. V případě, že na stravném 

máte vyšší částku je možné mimořádně požádat o vrácení přeplatku v poměrné výši 

k očekávaným budoucím výdajům (stravné za část měsíce května a červen). 

 

Žádost o vrácení zaplacené úplaty podávejte osobně, poštou, do schránky ZŠ nebo mailem 

na: info@skolabosonohy.cz. Vzhledem k omezení kontaktu mezi osobami preferujeme 

vracení částek na účet, jehož číslo uveďte v žádosti. 

 

 

 

Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy 
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V Brně dne ___. ___. 2020 

 

 

Žádost o vrácení zaplacené úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ,  

školní družinu ZŠ a přeplatku na stravném ŠJ 

 

Jako zákonný zástupce mého dítěte __________________________, narozeného _________ 

žádám o (označte všechny možnosti, které platí): 

1. vrácení zaplacené úplaty v mateřské škole, 

2. vrácení zaplacené úplaty ve školní družině,  

3. vrácení přeplatku za stravné ve školní jídelně v částce: ____________ Kč, 

4. převedení vrácených částek za mateřskou školu nebo školní družinu na účet školní 

jídelny mého dítěte. 

 

Požadované prostředky zašlete bezhotovostně na můj bankovní účet číslo: 

___________________________________________________________________ 

 

Zákonný zástupce dítěte: 

Jméno a příjmení: 

Bydliště: 

Podpis: 
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