
Vážení rodiče, 

opakovaně dochází k nejasnostem a konfliktům ohledně plateb za služby školy.  

Příčinou bývá neuvedení variabilního symbolu žáka, slučování plateb bez bližší identifikace či 

odeslání úplaty na jiný účet (pozor na předčíslí)! 

Znovu se tedy snažíme upřesnit systém úhrad. Omlouváme se těm zákonným zástupcům, jejichž 

platby probíhají v pořádku a včas. 

 

Ideální variantou je nastavení trvalého příkazu k platbě (zejména na stravné ve školní jídelně či na 

školkovné). 

 

Platby stravného 

- platí se předem, např. obědy za říjen platit nejpozději koncem září 

- platby v hotovosti jen v kanceláři hlavní účetní ve Mšeci, do 30.dne v měsíci 

- bezhotovostní platby jen na  č.ú.: 30015–3529951379/0800 (POZOR na předčíslí) 

do 25. dne předcházejícího měsíce 

- NUTNÉ UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL PŘIDĚLENÝ VAŠEMU DÍTĚTI! Prosím o 

dodržení tohoto požadavku kvůli identifikaci platby. 

- pro přesnější identifikaci do zprávy pro příjemce uveďte: stravné + měsíc, za který 

platíte + jméno dítěte (např.: stravné, říjen, Josef Patočka) 

- odhlašování obědů do 7.00 hod na tel. čísle 730 157 880 (školní jídelna Mšec) 

- v případě, že Vaše platba nebude provedena včas, bude Vašemu dítěti pozastaveno vydávání 

obědů. Škola nemá oznamovací povinnost, že stravné není uhrazeno. Informace u vedoucí 

školní jídelny paní Martiny Kernerové (tel. 734 756 961) 

OSTATNÍ INFORMACE NA http://www.skolabezhranic.cz/msec/jidelna/ 

 

Platby za školní družinu 

      - pro školní rok činí úplata 1000,- Kč. Úplatu lze rozdělit do dvou splátek po 500,-Kč:  

1. pololetí - splatnost do 15. září a 2. pololetí – splatnost do 15. února.  

- platby v hotovosti jen v kanceláři hlavní účetní ve Mšeci p. Hotové 

- bezhotovostní platby jen na  č.ú.: 3529951379/0800 (bez předčíslí) 

- NUTNÉ UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL PŘIDĚLENÝ VAŠEMU DÍTĚTI! Prosím o 

dodržení tohoto požadavku kvůli identifikaci platby. 

- pro přesnější identifikaci do zprávy pro příjemce uveďte: ŠD + jméno dítěte 

 (např.: ŠD, Josef Patočka) 

- v případě, že Vaše platba nebude provedena včas, nebude Vaše dítě moci dále navštěvovat 

školní družinu. 

  
Platby za pracovní sešity (PS), kroužky, akce mateřské školy (MŠ) 

- platby v hotovosti jen v kanceláři hlavní účetní ve Mšeci p. Hotové 

- bezhotovostní platby jen na  č.ú.: 3529951379/0800 (bez předčíslí) 

- NUTNÉ UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL PŘIDĚLENÝ VAŠEMU DÍTĚTI! Prosím o 

dodržení tohoto požadavku kvůli identifikaci platby. 

- pro přesnější identifikaci do zprávy pro příjemce uveďte: PS/nebo název kroužku/nebo 

akce MŠ + jméno dítěte (např.: PS, kroužek keramiky, Josef Patočka) 

  

Prosíme, abyste Vaše platby neslučovali, posílali na správné účty a se správnými variabilními 

symboly, neboť tím zabráníte veškerým komplikacím a nejasnostem, zda byla částka za danou 

položku opravdu uhrazena. 

  

Děkujeme za pochopení a následnou spolupráci. 

 

vedení ZŠ a MŠ Bez hranic 

http://www.skolabezhranic.cz/msec/jidelna/

