ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADIŠTKO, okres Praha – západ
Školní 33, 252 09 Hradištko
tel.: 734 738 442, 739 205 040, 731 473 938, 242 413 712

e-mail: skola@zshradistko.cz, web: zshradistko.cz, DS:4ubmmpf

IČO: 71008233, č. ú. 181879199/0300

Předpis č. O02

č. j. …......./2018-SM
Sk. znak/lhůta ….

SMĚRNICE PRO PROVEDENÍ PLATEB VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/18

NA PROPLACENÍ ŠKOLNÍCH POTŘEB, ŠKOLNÍ DRUŽINY, KROUŽKŮ, OBĚDŮ a
PLAVÁNÍ
1. Tímto vydávám pokyn k provedení plateb za žáky školy v níže stanovené výši s následující
splatností.
2. Platby za 1 žáka nelze provést jako jednu platbu najednou z účetních důvodů.
3. Lze sloučit platbu za sourozence do jedné platby na jeden účel. V tom případě je nutno uvést
do zprávy pro příjemce příjmení sourozenců spolu s účelem. Věnujte pozornost správnému
sečtení jednotlivých částek.
4. Platby se hradí až po vydání této směrnice.
5. Platnost a účinnost této směrnice od 5. září 2018. Končí nejpozději 31. 8. 2019.
6. Přednostně jsou přijímány platby provedené převodem na bankovní účet.
7. Platbu hotově lze provést ze závažných důvodů POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ.
8. Potvrzení o přijetí platby obdržíte na vyžádání.
9. Platby neuvedené níže se provádějí na základě zvláštních pokynů.
10. Pro všechny platby platí: Nejde-li Vám přidat zprávu pro příjemce, napište do specifického
symbolu rodné číslo dítěte.
11. Níže jsou rozepsány pokyny pro :
• platby za pracovní sešity, výtvarné potřeby a sešity
• platby za školní družinu
• platby za obědy
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12. PLATBY ZA PRACOVNÍ SEŠITY, VÝTVARNÉ POTŘEBY A ŠKOLNÍ POMŮCKY
provádějte na účet školy:
• bank. účet: 181879199/0300, Era – Poštovní spořitelna, a.s.
• variabilní symbol: 111 , specifický symbol:
• částka: 900,- Kč
• do zprávy pro příjemce napište pomucky-příjmení dítěte (dětí)
• splatnost do 27. září 2018
• Tuto platbu můžete uhradit za sourozence v jedné platbě. Dejte do zprávy pro
příjemce. ! (900,-, 1800,-, 2700,-)
• Škole nevzniká touto platbou zisk. Veškeré prostředky jsou vynaloženy na opatření
sešitů a výtvarných potřeb, které jsou spotřebovávány žáky a rozdělovány
prostřednictvím učitelů třídám. Průběžné vyúčtování je po dohodě k nahlédnutí.

13. PLATBY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU provádějte na účet školy:
• bank. účet.: 181879199/0300, Era – Poštovní spořitelna, a.s.
• variabilní symbol: 1310
• částka se liší podle rozsahu docházky do družiny:
• pouze ranní družina: 250,- Kč /na pololetí
• pouze odpolení družina: 1.000,- Kč /na pololetí
• ranní + odpolední družina: 1.200,- Kč /na pololetí
• do zprávy pro příjemce napište příjmení dítěte a heslo „druzina“.
• splatnost platby za I. pololetí do 27. září 2018.
• splatnost platby za II. pololetí do 23. února 2019.
• Při změně rozsahu docházky se poměrnou částí celých započítaných měsíců částka
upravuje – při snížení se poplatek vrací, při rozšíření se poplatek zvyšuje.
• Platba slouží zejména na úhradu provozních výdajů , údržbu a rozvoj vybavení
družiny, příp. částečně na akce organizované družinou.
• Akce družiny
• Pro upřesňující informace ohledně platby kontaktujte vedoucí vychovatelku
paní Minaříkovou nebo hospodářku paní Burianovou:
• jitka.minarikova@zshradistko.cz, tel.: 739 21 25 26
• radka.burianova@zshradistko.cz, tel: 731 473 938
• Úplata může být snížena nebo prominuta dle § 11 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání, tedy po předložení příslušného potvrzení o hmotné nouzi.
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14. PLATBY ZA KROUŽKY provozované školou provádějte na účet kroužků, který se liší od
běžného účtu školy:
• bank. účet: 266759065/0300, Era – Poštovní spořitelna, a.s.
• částka bude každému dítěti upřesněna po zahájení všech kroužků v říjnu,
příp. v únoru
• do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte či dětí
• splatnost v I. pololetí: 30. října 2018
• splatnost v II. pololetí: 27. února 2019
• na tento účet NEPLAŤTE kroužky provozované externími organizacemi
LUNDONIA, EASYSPEAK aj., mají své podmínky
• Tuto platbu můžete uhradit za sourozence v jedné platbě. Dejte do zprávy pro
příjemce. Dbejte na správnost zasílané částky!
15. PLATBY ZA OBĚDY podávané ve školní jídelně provádějte na účet mateřské školy
• bank. účet: 188709264/0300
• variabilní symbol přidělí vedoucí šk. kuchyně H. Jelínková
• mshradistko@seznam.cz
• tel: 607 396 703
• lze zjistit též u hospodářky paní Radky Burianové (kontakt viz výše)
• žáci přihlášení od září platí v září platbu obědů za měsíce září a říjen, platba na září
dalšího školního roku se běžně platí v srpnu
• viz ceny stravného školní jídelny (částka na měsíc cca 484,- Kč (7-10 let), 528,- (11-14
let), 572,- Kč (15-18 let), 522,- Kč (dospělí-zaměst.))
• splatnost obědů vždy k 25. dni předcházejícího měsíce
• vyúčtování přeplatků a nedoplatků provádí vedoucí školní kuchyně
• nutno platit individuálně, vyúčtování dostupné na e-jidelnicku
16. OSTATNÍ PLATBY
• viz ostatní instrukce v rámci akcí

V Hradištku dne 5. září 2018

…..................................................
Mgr. Ondřej Hynek, DiS.
ředitel školy
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