
POSTUP zasílání záloh na akce, příspěvku na pomůcky 

Platby na AKCE dětí zasílejte převodem na účet Spolku rodičů při MŠ Radost:  

2400710107/2010, do zprávy pro příjemce pište Jméno a příjmení dítěte, třída, akce 

Příspěvky zasílejte stejným postupem – do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte, třída, příspěvek  

 

Kontrolu přijetí platby na účet Spolku rodičů můžete provést otevřením 

prohlížeče účtu Spolku rodičů při MŠ Radost: 

- www.fio.cz 

- tlačítko vlevo-bankovní služby 

- bankovní účty 

- transparentní účet 

- sjeďte až dolů pod text, najdete kolonku Hledání v seznamu transparentních účtů a vepíšete číslo účtu: 2400710107 a 

zmáčknete hledej 

- další údaje – majitel účtu nemusíte vypisovat 

 

TERMÍNY ZASLÁNÍ PLATEB: 

Příspěvek za 1. pololetí – 400,- Kč do 18.10. 

 Příspěvek na 2. pololetí – 400,- Kč do 18.2. 

 Oba příspěvky lze uhradit současně v jedné platbě 

 

Zálohu na akce pro děti je třeba zaslat neprodleně po začátku školního roku.  

 

Zasílání záloh na akce dětí - doplňující informace 

V rámci naší školy je dlouhodobě nastaveno zasílání finanční zálohy na akce, kterých se děti v rámci MŠ účastní (divadla, výlety, 

solná jeskyně apod.). Informace kam a v jakém formátu zálohy zasílat jsou tradičně vyvěšeny na nástěnkách jednotlivých tříd, 

bližší informace jsou předávány třídní učitelkou, případně v rámci spolkové schůze.  

 

Rádi bychom ale připomněli k celkovému fungování záloh důležité "detaily": 

 

- za rok se děti účastní akcí přibližně za 1.000,- Kč, předškoláci i 1.200,- Kč. Prosíme, počítejte s touto částkou! Pokud si 

nepřejete, aby se Vaše dítě účastnilo akcí v takovém rozsahu, je třeba toto nahlásit třídní učitelce! Bez této informace jsou  děti 

na akce brány automaticky. 

 

- jedná se o ZÁLOHU! Částku je možné posílat po částech, přesto PŘEDEM. Je pro nás časově náročné a stresující především 

ke konci školního roku opakovaně upomínat rodiče s mínusovými zůstatky. I prakticky je daleko snazší na konci školního roku 

řešit přeplatky, než nedoplatky. Vaše peníze budou vyúčtovány a případný přeplatek zaslán na Vámi uvedený účet. 

 

- zúčtování akcí je prováděno měsíčně. Aktuální zůstatek za poslední uzavřený měsíc je vždy vyvěšen počátkem nového měsíce 

v šatnách jednotlivých tříd. Prosíme, kontrolujte zůstatek Vašeho dítěte. Pokud jste v mínusu nebo se v průběhu školního roku 

blížíte k hranici 200,- Kč, zašlete prosím další zálohu. Ušetřete prosím čas pověřeným členům spolku a především třídním 

učitelkám, které musí upomínat rodiče o zaslání potřebné částky, často opakovaně, místo práce s dětmi. 

 

- v případě, že Vám z jakéhokoli důvodu nesedí finanční zůstatek, kontaktujte nás! Nenechávejte prosím kontrolu zůstatku až 

na konec školního roku, kdy procházíme i 10 měsíců zpětně. Pokud si někdo domluví schůzku skrz kontrolu zůstatku s paní 

Heřmánkovou, prosím dostavte se na ni.  

 

- při zasílání platby prosím nezapomínejte na uvedení jména dítěte, třídy a účel platby (AKCE nebo členský příspěvek). Všechny 

tyto informace jsou nutné pro další zpracování. Pokud je neuvedete, prodlužuje dohledávání čas zpracování, případně může být 

částka zaúčtována jinak, než jste zamýšleli (členský příspěvek namísto zálohy na akce apod.). Případné dodatečné opravy opět 

znamenají časovou náročnost. 


