
     

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY V PRAZE
 

 
Pokyn ředitele k finan čnímu vyrovnání plateb 

za 2. pololetí školního roku 2019/2020 
 
 
Na základě vyhlášení mimo řádných opat ření vlády k ochran ě obyvatelstva a 
prevenci nebezpe čí vzniku a rozší ření onemocn ění COVID-19 nebylo od 11. 3. 2020 
škole umožn ěno poskytovat žák ům vzdělávací služby v plném rozsahu a zajiš ťovat 
provoz školní družiny a školního klubu, proto škola  uhrazené platby za 
neposkytnuté služby ve 2. pololetí školního roku 20 19/2020 finan čně vyrovná 
následujícím zp ůsobem: 
 
1) Pololetní platba příspěvku na vzdělávání, hrazená dle smlouvy o poskytnutí příspěvku 
na vzdělávání, je žákům v denní docházce za období 2. pololetí školního roku 2019/2020  
rozhodnutím ředitele školy snížena na 80 % stanovené výše pololetního příspěvku (v plné 
výši bez přiznaných slev). Snížení se netýká žáků v individuálním vzdělávání a žáků plnící 
povinnou školní docházku v zahraniční škole. Uvedené jednorázové snížení příspěvku na 
vzdělávání bude vyúčtováno snížením předpisu platby za 1. první pololetí školního roku 
2020/2021, tj. v září 2020. 
 
2) Žákům, kteří ukončí vzdělávání v naší škole k 31. 8. 2020, bude přeplatek pololetní 
platby příspěvku na vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020 vrácen na základě 
písemné žádosti zákonného zástupce. V uvedeném případě je nutno podat žádost 
o vrácení přeplatku do 15. 9. 2020. 
 
3) Přeplatek ve výši 75 % uhrazené pololetní platby za školní družinu (včetně anglické 
družiny) ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude převeden formou dobropisu k platbě 
za 1. pololetí školního roku 2020/2021, nebo vrácen převodem na účet do 30. 6. 2020 na 
základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. 
 
4) Přeplatek ve výši 75 % uhrazené pololetní platby za zájmové kroužky školního klubu 
ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude převeden formou dobropisu k platbě za 
1. pololetí školního roku 2020/2021, nebo vrácen převodem na účet do 30. 6. 2020 na 
základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. 
 
5) Písemnou žádost o převedení, nebo vrácení přeplatku za školní družinu a zájmové 
kroužky školního klubu je nutno podat do 19. 6. 2020, a to oskenovanou e-mailem na 
adresu kancelar@zssv.cz, nebo vytištěnou v obálce do poštovní schránky u vstupu do 
školy. Tiskopis žádosti (viz příloha) je ke stažení na webových stránkách školy 
www.zssv.cz. Nevyžádané platby budou použity ve prospěch školy. 
 
 
 
V Praze dne 28. 5. 2020     Filip Roubíček, ředitel školy 


