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Vážení rodiče, 

vzhledem k současné legislativě, množství školních akcí a administrativy s tím spojené 

přešla naše škola na elektronické zpracování plateb. Tento způsob hrazení všech školních 

akcí a aktivit znamená jednak odbourání všech hotovostních transakcí, tj. např. nošení 

drobných i větších finančních částek dětmi do školy, jednak průběžnou rodičovskou on-line 

kontrolu uhrazení akcí svých dětí. Použitý systém ePokladny zaručuje splnění legislativních 

i bezpečnostních podmínek hospodaření s penězi žáků a rodičů. 

Registrace Vás, uživatelů, bude nyní probíhat podle harmonogramu a za výrazné pomoci 

třídních učitelů/učitelek. Registrační ID školy je: 00583685 (IČO školy) 

Poté bude nezbytně nutné, abyste dostatečnou finanční částku převedli bezhotovostně na 

Váš účet v ePokladně. Tj. ty samé peníze, které byste postupně museli dát svým dětem na 

jednotlivé akce v hotovosti, vložíte najednou nebo postupně na tento účet. Uhrazení 

jednotlivých akcí v případě, že se Váš syn nebo dcera zúčastní, si už jen zkontrolujete na 

webu. Při platbě je důležité zadat správně specifický symbol (00583685), variabilní symbol 

(vaše telefonní číslo zadané při registraci) a konstantní symbol (0296). Třídní učitel 

navrhne na začátku školního roku minimální částku zálohy tak, aby odpovídala 

předpokládaným výdajům v daném školním roce. Výše skutečné zálohy a četnost zasílání 

peněz na podúčet je pak vždy v kompetenci zákonných zástupců. 

Pokud rodič NEMÁ bankovní účet a nemůže využít bezhotovostní platbu z účtu, může 

poslat zálohu na školní podúčet složenkou nebo částku složit na přepážce v bance, kde 

má škola podúčet. Číslo podúčtu pro zálohy do ePokladny je: 220356295 / 0600  

(Moneta Money Bank). 

Protože na tento systém bude postupně přecházet celá škola, nebude už nadále možné platit 

školní akce v hotovosti. Pokud nebude na Vašem účtu v ePokladně vložena dostatečná 

záloha, nebude se moci Váš syn nebo dcera školních akci účastnit. V takovém případě bude 

automaticky absolvovat samostatně náhradní výuku s jinou třídou. 

Děkujeme za spolupráci. 

Za vedení školy Mgr. Ivana Severová 


