
  

 

Úplata za zájmové vzdělávání ŠD žáků 1. a 2. tříd  na 2. pololetí 2020/2021 

                                                             

     Z důvodu podzimního uzavření škol dochází za dané období 13. 10. – 17. 11. 2020 (prázdniny se 

nezapočítávají) k prominutí úplaty ŠD ve výši 210,- Kč z uhrazené úplaty na 1. pololetí školního roku. 

Tímto se ponižuje o prominutou částku úplata na 2. pololetí školního roku 2020/2021 pro žáky  

1. a 2. ročníků, její výše činí 840,- Kč a je splatná k 15. 2. 2021. 

Číslo účtu :727988339/0800 Česká spořitelna 

Do zprávy pro příjemce uveďte: ŠD - jméno a příjmení dítěte. 

Variabilní symbol je složen z následujících číselných údajů:  

99 + č. ročníku + označení třídy (A má číslo 1, B je 2…) + č. oddělení (01, 02…) + č. žáka v třídním 

výkazu. Každý žák má své číslo z třídního výkazu zapsané v žákovské knížce. 

Příklad pro sestavení VS pro žáka, který chodí do 1. C, v družině do 3. oddělení a má číslo třídního 

výkazu 4: VS je 99130304. 

V případě, že vaše dítě v druhém pololetí ŠD navštěvovat nebude z důvodu jeho odhlášení 

z docházky do školní družiny, bude vám uvedená částka vrácena zpět na účet. Požadavek  

na vrácení prominuté části úplaty zašlete do 15. 2. 2021 na emailovou adresu:  

vodnanskaiv@zs2.plzen-edu.cz 

Ve zprávě nezapomeňte na důležité údaje, bez kterých nebude možné požadavek akceptovat.  

1. Jméno a příjmení žáka, třídu a oddělení ŠD v tomto školním roce. 

2. Datum vaší platby za žáka na 1. pololetí.  

Předmět zprávy: úplata ŠD 1. pol. 2020/2021 – vrácení 

Pokud se rozhodnete částku ponechat škole jako sponzorský dar, je třeba tuto skutečnost oznámit 

na výše uvedený email do 15. 2. 2021. Děkujeme. 

 

 

V Plzni dne 22. 1. 2021 

 

 

Ivana Vodňanská v. r.                                                                  Mgr. Jaroslava Kuklová v. r. 

        vedoucí vychovatelka ŠD                      ředitelka školy 

2. ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  PLZEŇ,  Schwarzova 20, příspěvková organizace,  301 00 

t e l:  3 7 8 0 2 7 1 0 0         f a x:  3 7 8 0 2 7 1 2 4          e-mail: zs2@zs2.plzen-edu.cz               

mailto:vodnanskaiv@zs2.plzen-edu.cz

