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Pokyny k platbě za školní jídelnu, školní družinu a školní klub 

 

V letošním školním roce upřednostňujeme z epidemiologických důvodů využití 

elektronické platby za školní jídelnu, školní družinu, školní klub a zájmové kroužky. 

Pokud někdo chce i nadále platit v hotovosti, může u vedoucí školní jídelny Kateřiny Pivcové, 

tel. 605 183 053, u hospodářky školy paní Adély Hlavaté, tel. 739 438 825. 

 

Číslo účtu: 250 116 0140/2010 

 

Variabilní symbol: číslo žáka (platné po celou dobu školní docházky na všechny platby pro 

školu, školní družinu i školní jídelnu) 

 

Jméno žáka: ........................................................... Číslo:  

 

Specifický symbol plateb pro školní jídelnu, školní družinu, školní klub a zájmové kroužky:  

 

Specifický symbol Určení platby Částka 

3141 Platba za školní jídelnu za měsíc  

dle rozpisu, který každý žák 

obdrží v polovině měsíce od 

vedoucí ŠJ 

31431 
Platba za školní družinu či školní klub za 

jedno pololetí 

500,- (celodenní docházka) 

150,- (pouze pro ty, co chodí 

jen na ranní družinu) 

31432 
Výtvarný kroužek (platba na celý školní 

rok) 
500,- 

31433 Dovedné ruce (platba na celý školní rok) 500,- 

31434 
Keramický kroužek (platba na celý školní 

rok) 
500,- 

31435 Vaření (platba na celý školní rok) 500,- 

31437 
Anglický jazyk (platba na celý školní 

rok) 
500,- 

31438 Počítače (platba na celý školní rok) 300,- 
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Jednotlivé platby posílejte zvlášť, neslučujte je do jedné, abychom je mohli správně 

rozklíčovat. Prosíme u každé platby vždy uvést specifický symbol. 

 

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka 

 

Platby za školní družinu či školní klub na první pololetí prosím zasílejte do 30.9.2020, na 

druhé pololetí do 30.1.2021. Platby za kroužky prosím zašlete do 30.9.2020.  

Platby  za obědy ve školní jídelně zasílejte nejpozději do 25. dne předchozího měsíce. 

 

 

 

POZOR!!! 

Pokud platba nebude včas připsána na účet školy, vaše dítě nemůže obdržet 

oběd!!!!!!!!!!!!! 

 


