
Platba kroužků a školní družiny  

 
školní družina a kroužky v rámci školní družiny a školního klubu – 150,- Kč za měsíc 
kroužek anglického jazyka v 1. a 2. třídě a zájmové kroužky – 80,- Kč za každý kroužek 

 
Platba hotově nebo příkazem k úhradě – předem do 25. předchozího měsíce, při platbě 

inkasem strhneme 2 platby v září (za září a říjen), poslední inkaso proběhne v květnu. 
 

Informace o dluhu k aktuálnímu datu najdete v Internetové klasifikaci po přihlášení 
z www.zsobreziny.cz.  

 
Způsob úhrady: 
1. zřízení souhlasu k inkasu – všechny banky:  
- číslo účtu: 100350331/0800 
- v případě, že starší sourozenec již navštěvuje školu a máte pro něj zřízen souhlas, stačí zaslat  

e-mailem paní Matouškové, že požadujete strhávat částku i za mladšího sourozence 
- pokud zřizujete souhlas přes internetbanking, stačí odeslat potvrzení o zřízení e-mailem 

- u České spořitelny můžete využít formulář Potvrzení o souhlasu k inkasu na sporožirovém účtu 
- u nastavení inkasa nesmí být v poli variabilního či specifického symbolu žádný údaj!!!  
 

2. zřízení trvalého příkazu, příp. jednorázových příkazů k úhradě  

- číslo účtu: 26138681/ 0100 
- variabilní symbol:  rodné číslo dítěte (u více sourozenců, uveďte nejstaršího) 

                     konstantní symbol: 0308 
 

3. platba v hotovosti (výjimečně)   
- v informačním centru školy u paní Matouškové (případně v kanceláři ekonomky školy) 
 

Informace k platbám: 

Renáta Matoušková, tel. 567 573 865, e-mail: matouskova.renata@zsobreziny.cz  

Vladimír Nekvinda, tel. 567 573 854, e-mail: nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz  
Silvie Žďánská, tel. 567 573 851, e-mail: zdanska.silvie@zsobreziny.cz 
 

 
Zde   odstřihnout__________________________________________________________________________________________ 

 

Potvrzení o souhlasu k inkasu na sporožirovém účtu 
 
 

Česká spořitelna a.s. ______________________ potvrzuje tímto, že 

 
klient_____________________________________________________________________________ 
dal spořitelně trvalý příkaz, aby z jeho sporožirového účtu 

 
číslo_________________________________________________ 

byla placena školní družina a kroužek cizího jazyka na Základní škole Otokara Březiny, Jihlava, 
příspěvková organizace 
 

za dítě – třída _____________________________________________ 
 

SBÚ číslo: 100350331/0800 
 
Souhlas k inkasu od: _______________________________ 

                                                                                                                                       razítko ČS a.s.   
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