
JAK A KDY ZAPLATIT POPLATKY ŠKOLE 

Platba úplaty za vzdělávání se hradí společně s platbou za stravné. 

ÚČET ŠKOLY   279493139/0300 

V září všichni zaplatí stravné na celý měsíc + úplatu (děti platící úplatu).  V následujících měsících bude 

částka již zahrnovat případné odečty neprojedených obědů z předcházejícího měsíce. Všichni rodiče 

obdrží, první pracovní den v měsíci, na lístečku, přesnou částku na zaplacení. Pokud nebudete přítomni, 

(a dáte souhlas v souladu s GDPR) obdržíte SMS od třídních učitelek s přesnou částkou k zaplacení. 

 

Možnosti plateb 

1. Inkasem – stažením částky z vašeho účtu – doporučujeme, není nutné hlídat si termíny plateb 

škole 

2. Převodem z Vašeho účtu na účet školy – je nutné si hlídat termín do kdy nejdéle zaplatit 

poplatky škole 

3. Hotově  - pouze v určený den a čas – pro ty, co nemají bankovní účet 

 

 

 

1.Placení formou inkasa. Vzhledem k bezstarostnosti ohledně hlídání si termínů plateb a převzetí  

si částek k platbě každý měsíc tuto možnost, z našich zkušeností, doporučujeme. Volba je, ale pouze 

na Vás.  

 

Celý tento proces je potřebné vyřešit nejpozději v srpnu, aby všechny platby byly vyřešeny k začátku 

školního roku. To znamená, že v září vám z vašeho účtu bude stažena částka na celý měsíc  

a v následujících měsících stažená částka bude již zahrnovat případné odečty neprojedených obědů  

z předcházejícího měsíce. Částka vám bude stažena vždy v prvních dvou pracovních dnech stávajícího 

měsíce. V tuto dobu je potřeba mít na účtu určený limit. K 1. září je nutné mít vyřešeno svolení k inkasu, 

peníze na účtu (stanovený limit) a škola potřebuje mít k dispozici číslo vašeho účtu. Škole je nezbytné 

vyplnit číslo vašeho účtu v dokumentu „PRIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ“.  

 

Limity k Inkasu 

Děti platící úplatu nastavit na částku celkem 1229,- Kč tzn. úplata + stravné (415,- + 814,- Kč.)  

Děti s povinnou školní docházkou platí pouze stravné - Limit bude činit 814,- Kč.  

Děti s odkladem školní docházky platí pouze stravné - Limit činí 880,- Kč. 

 

 

2.Platba převodem na účet školy 

Kdo si zvolí tento způsob platby, první pracovní den v měsíci, přesnou částku na zaplacení a zajistit 

převod financí ze svého účtu tak, aby peníze byly na účtu nejpozději 5. dne v měsíci. Dne 6. v měsíci 

provádí ředitelka školy kontrolu plateb na účtu školy.  

 

Doporučujeme ohlídat si termíny plateb a řádně uhradit platby, abychom nemuseli přistoupit  

k nepřijetí dítěte do mateřské školy a u dětí v povinném předškolním vzdělávání nahlášení na OSPOD. 

 



Pokud budete mít zájem provést změnu formy plateb, je nezbytné vyplnit novou „PŘIHLÁŠKU KE 

STRAVOVÁNÍ“. Vzhledem k zajištění administrativních dokumentů školní jídelny žádost odevzdejte 

před započetím měsíce, v kterém se bude změna realizovat a to nejpozději do 25. dne předcházejícího 

měsíce (předáte třídní učitelce), na pozdější datum předání není možné brát zřetel. 
 

3. Placení v hotovosti je možné pouze v určený pracovní den v měsíci a v čase od 6 – 8 hodin v kanceláři 

vedoucí školní jídelny. V jiné dny pouze po předběžné dohodě s vedoucí školní jídelny. 

 

Termíny:   

Září  5.9. 

Říjen  3. 10. 

Listopad 5. 11.  

Prosinec 5. 12. 

Leden  7. 1.  

Únor  5. 2.  

Březen  5. 3.  

Duben  3. 4. 

Květen  6. 5. 

Červen  4. 6.  

Červenec 2. 7.  

 


