
 

 

Základní škola a mateřská škola Bohdalov 

Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov 

 

 
Oznámení o úplatě pro rodiče dětí navštěvujících MŠ ve školním roce 2022/2023 
 
Pro placení rodičovského příspěvku v MŠ (úplaty) preferujeme bezhotovostní způsob platby 
zadáním trvalého příkazu k platbě. Je možná také jednorázová úhrada za delší období, např. 
pololetí. Pro zřízení trvalého příkazu zadejte své bance tyto údaje: 

1. trvalý příkaz ve prospěch účtu č: 1622323319/0800 majitele Základní škola 
a mateřská škola Bohdalov, 592 13 Bohdalov 205, který je veden u České 
spořitelny a.s., pobočka Žďár n. Sázavou. 

2. rodičovský příspěvek je splatný k 15. dni každého měsíce /15. září za měsíc 
září/; poslední platba ve školním roce 2022/2023 bude provedena k 15. 7. 2023. 
Bude-li dítě v měsících červenec a srpen z MŠ odhlášeno, pak poslední platba 
proběhne k 15. 6. 2023. 

3. částka příspěvku se po celý školní rok nemění, činí měsíčně 320,- Kč za dítě 
s celodenní docházkou a 210,- Kč za dítě s omezenou docházkou. 

4. každému dítěti je školou přidělen variabilní symbol. Ten bude po celou dobu 
docházky do MŠ neměnný a bude škole sloužit pro správnou identifikaci došlých 
plateb. 

Prosíme o zvýšenou pozornost při zadávání údajů podle bodu 1 - 4, aby se předešlo 
případným nesrovnalostem a platby mohly být správně přiřazeny k Vašemu dítěti! 

 

Další informace:  
- z důvodu omezení provozu o hlavních prázdninách budou měsíce červenec a srpen 

posuzovány z hlediska platby jako jeden měsíc a platba za toto období proběhne k 15. 7. 
2023 v obvyklé výši. Za školní rok 2022/23 bude tedy provedeno 11 plateb.  

- pokud za dobu hlavních prázdnin vznikne přeplatek, bude vrácen nejpozději do 30. 9. 2023 
- pokud vzniknou v průběhu roku jiné přeplatky, budou vráceny nejpozději do konce 

následujícího kalendářního měsíce, na bankovní účet, ze kterého byla platba poukázána,  
- nebude-li ke dni 15. v měsíci částka rodičovského příspěvku připsána na účet školy, je rodič 

povinen dlužnou částku uhradit bezodkladně v hotovosti v kanceláři školy, 
- zruší-li rodič trvalý příkaz, je třeba tuto změnu oznámit vedení MŠ nebo v kanceláři ZŠ 
 

telefonní čísla: mobil MŠ 739 119 836, pevná linka MŠ 566 677 135, 
e-mail: msbohdalov@email.cz 
 
 
V Bohdalově 16. 6. 2022                                                Mgr. Jitka Fejtová, ředitelka školy 
 

Návratka (odevzdejte v MŠ po zadání trvalého příkazu) 
 
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………. 
 
Č. účtu plátce rodičovského příspěvku: ……………………………………………………… 
 
Přidělený VS: …………………………… Částka úplaty: …………………………………… 
 
                                                                    Podpis rodiče:  
 
Poskytnuté údaje budou zpracovávány podle nařízení EU ke GDPR. 


