INFORMACE KE ŠKOLNÍ ELEKTRONICKÉ POKLADNĚ
Vážení zákonní zástupci,
chceme Vás seznámit s novým systémem placení celoškolních nebo třídních akcí, školní družiny, školního
klubu a školních kroužků. Výhodou tohoto nového systému je, že každé dítě bude mít svou tzv. „zálohovou
peněženku“ (dále jen záloha), na kterou zákonný zástupce posílá bezhotovostně peníze a o nic jiného se již
nemusí starat. Veškeré platby se po doložení seznamu účastníků strhnou automaticky po uskutečnění akce.
Přednostně se vždy bude strhávat platba za školní družinu, školní klub a případně za školní kroužky. Škola
bude pravidelně prostřednictvím e-mailu zasílat měsíční výpis a informovat zákonné zástupce o stavu peněz
na zálohách, včetně jejich pohybů. Zákonný zástupce proto musí tímto způsobem hlídat stav na zálohách a
včas poslat další částku.
Podrobné informace:
1. Škola má pro tyto účely zřízen účet: 43-4322520277/0100 vedený u KB v Ústí nad Labem.
2. Každý žák má svůj variabilní symbol, který se nebude během školní docházky měnit.
3. Zákonní zástupci mohou poslat částku na školní rok jednorázově, nebo podle svých možností po
částkách. Čerpání během školního roku je individuální podle jednotlivých žáků. Je však třeba si dát
pozor na to, aby byl na záloze dostatek peněz, hlavně v případě docházky do školní družiny nebo
školního klubu.
4. Zákonní zástupci budou pravidelně informování o stavu zálohy a o uskutečněných platbách. Lze si
též vyžádat mimořádný výpis. Nevyčerpané prostředky lze převádět do dalšího školního roku. Při
ukončení školní docházky se nevyčerpané peníze zašlou zpět na účet zákonných zástupců.
Konkrétní příklad platby:
číslo účtu:

částka:

43-4322520277/0100

1.000,- Kč

variabilní symbol VS:
24

zpráva pro příjemce:
Emil Nový, 1. A

Variabilní symbol dítěte – VS bude platit po celou dobu školní docházky.
Kontaktní osoba k školní elektronické pokladně:
Ing. Jitka Škreková, telefon 475 669 146, e-mail: skrekova@zsvojnovicova.cz
konzultační hodiny - pondělí a středa 14,00 – 16,00 hodin
Informace o výši jednotlivých úhrad:
Školní družina/školní klub 200,- Kč/měsíčně (platba vždy do 15. v měsíci)
Školní pomůcky (pracovní sešity, listy, …) - cca 500,- Kč/školní rok
Akce třídy (exkurze, kultura, fotografie, ….) - cca 500,- Kč/ školní rok.
Materiál k výuce výtvarné výchovy na 2. stupni – 90,- Kč, nebo 150,-/školní rok
Výjezdy - ozdravný pobyt, výlet, lyžařský výcvik, vodácký kurz a ostatní vícedenní akce se budou
platit individuálně podle přímých pokynů vedoucích jednotlivých akcí.
6. Příspěvek do Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Vojnovičova, z.s. – 300,- Kč/školní rok (platba do
30.11.).
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Věříme, že tento systém nám všem zjednoduší a ulehčí vzájemnou spolupráci. Zároveň tímto děkujeme
Spolku rodičů za zakoupení tohoto systému.
Mgr. Jana Linhartová, ředitelka školy

