
 

INFORMACE K PLATBÁM A VARIABILNÍM SYMBOLŮM PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ DĚTI DO MŠ  

Od nového školního roku 2022/2023 budou nově probíhat platby školného a stravného pod variabilními symboly. Nově 

příchozí děti do MŠ a nově příchozí žáci (ti, co nenavštěvovali MŠ v Žatčanech) obdrží variabilní symboly v posledním 

srpnovém týdnu-dříve nelze vygenerovat variabilní symbol na stravné.  

První platbu prosím zadejte ihned po obdržení variabilních symbolů-ideálně v měsíci srpnu-tato platba je již na září. 

Dále se řiďte pokyny uvedenými níže. 

ROZPIS PLATEB: vždy do 15. dne v předchozím měsíci (platí se dopředu, aby do 15.dne byly peníze na 

účtu), výjimka při první platbě:  

1.platba- poslední týden v srpnu 2022- platba na září 

2.platba- 1.-15.9.2022- platba na říjen 

3.platba- 1.-15.10.2022- platba na listopad 

4.platba- 1.-15.11.2022- platba na prosinec 

5.platba- 1.-15.12.2022- platba na leden 

6.platba- 1.-15.1.2023- platba na únor 

7.platba- 1.-15.2.2023- platba na březen 

8.platba- 1.-15.3.2023- platba na duben 

9.platba- 1.-15.4.2023- platba na květen 

10.platba- 1.-15.5.2023- platba na červen 

Č.ú. pro platby stravného i školného: 27-5828650217/0100   

 

Úplata za vzdělávání: 600,- za měsíc (nejsou zahrnuty akce) 

Stravné: 

                                    Přesnídávka + oběd + svačinka 

 3-6 ti-leté děti s celodenní docházkou                             45Kč      11,-           24,-           10,-             1000,- 

měsíc 

7leté děti celodenní docházkou                                    48Kč      11,-           27,-   10,-       1060,- 

měsíc 

3-6 ti-leté děti odcházející po obědě                                 35Kč      11,-           24,-        770- 

měsíc 

7leté děti odcházející po obědě                                    38Kč      11,-           27,-        840- 

měsíc 

 

 

 



DOPORUČENÍ:  

První platbu prosíme zadat jednorázově a nadále pro usnadnění doporučujeme zadat si trvalé příkazy na 9 

měsíců (od září do května). V případě prázdninového provozu zaplatíte stanovenou částku jednorázově až 

v měsíci červnu.  

11.platba- mimořádná-1.-15.6.2023-v případě prázdninového provozu 

 

Máte-li výplatní termín později, stačí, když písemně zažádáte o změnu termínu plateb (např.do 19.dne 

v měsíci). 

Jednotlivé variabilní symboly vám budou rozdány učitelkami a zaslány na uvedené kontaktní emaily. 
V případě, že byste neobdrželi VS, neváhejte se obrátit na školu přes e-mail zszatcany@gmail.com. 

Platby za školní akce a za kroužky budou probíhat v září v hotovosti. 

Děkujeme za pochopení a přejeme vám slunečné prázdniny. 

Za Základní školu a Mateřskou školu Žatčany, ředitelka, Mgr. Petra Štěpková 
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