
ZÁKLADNÍ ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ ŠKOLA BROZANY NAD OHŘÍ, okres Litoměřice 

příspěvková organizace 

Adresa: Školní 36, Brozany nad Ohří, PSČ 411 81 

 IČO: 60795482 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY 

SMĚRNICE O  BEZHOTOVOSTNÍM  PLATEBNÍM  STYKU 

Č.j.:    25/2015 

Vypracovala: Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy  

              

Směrnice nabývá platnosti ode dne:  1. září 2015 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:  1. září 2015 

Směrnice ruší směrnici: 25/2014 ze dne 1. února 2014 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 

 

Platby škole lze provádět bezhotovostní formou na účet školy, který je k tomuto účelu určen. 

Bezhotovostní úhradu je možno provádět za kroužek, ozdravný pobyt, turistický kurz, sportovní 

kurz, lyžařský výcvik, výjezd do zahraničí popř. jiné činnosti a pomůcky určené pro žáky školy. 

Platební příkaz k úhradě musí obsahovat následující náležitosti, aby bylo možné platbu 

jednoznačně identifikovat: 

Číslo účtu příjemce: 35-7374610227/0100 
Variabilní symbol: číselné označení školní činnosti či pomůcky, za kterou je platba poskytnuta 

Specifický symbol: číselné označení žáka, za kterého je platba poskytnuta  

Poznámka pro příjemce: ZŠ - příjmení žáka, za kterého je platba poskytnuta,  a ročník, který 

navštěvuje;  MŠ – příjmení dítěte, za které je platba poskytnuta, a označení střediska MŠ 

 

Po provedení bezhotovostní úhrady oznámí zákonní zástupci tuto skutečnost škole prostřednictvím 

aplikace škola online popř. notýsku žáka. V případě bezhotovostní úhrady v MŠ oznámí zákonní 

zástupci dítěte  tuto skutečnost na emailovou adresu: brozanyms@seznam.cz 

 

Pokud nebude platba obsahovat variabilní popř. specifický symbol, nebude možno tuto platbu 

identifikovat. Neidentifikovaná platba bude vrácena zpět na účet plátce. 

 

Variabilní symboly: 

 

4444 – ozdravný pobyt                                              1010 – sešity a čtvrtky  

4441 – ozdravný pobyt – záloha                                 1011 - kroužky  

4442 – ozdravný pobyt – doplatek                              1012 - školní družina 

5555 – turistický kurz                                               1013 - školní výlet        

5551 – turistický kurz – záloha                                   1014 – pracovní sešity 

5552 – turistický kurz – doplatek                                1015 – třídní fond 

6666 – sportovní kurz 

6661 – sportovní kurz – záloha                                  1111 – úplata za předškolní vzdělávání v MŠ 

6662 – sportovní kurz – doplatek                               1112 – plavecký výcvik MŠ 

7777 – lyžařský výcvik 

7771 – lyžařský výcvik – záloha 

7772 – lyžařský výcvik – doplatek  

8888 – výjezd do zahraničí 

8881 – výjezd do zahraničí – záloha 

8882 – výjezd do zahraničí – doplatek 

9999 – plavecký výcvik ZŠ 
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Specifický symbol: 

Trojciferné číslo, které bude přiděleno na začátku každého nového školního roku každému žákovi 

ZŠ a dítěti MŠ podle daných pravidel, a zapsáno do jeho žákovského listu nebo sděleno zákonným 

zástupcům jinou formou. 

Jedná se o číslo, které obsahuje označení ročníku, který žák navštěvuje a jeho číslo v třídním 

výkazu v daném školním roce. 

V případě bezhotovostní platby do MŠ se specifický symbol nevyžaduje. 

Cizím plátcům je přidělen čtyřciferný specifický symbol podle seznamu. Vždy začíná dvojčíslím 

20. 

 

   

                                                                 Mgr. Alice Marešová – ředitelka školy 

 


