
 

 

Oznam o platbe v Školskom klube detí SEDMIČKA 

Výška  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD je od 1.1.2020  12 € na mesiac. 

Platiť môžete 3-omi spôsobmi: 

1. TRVALÝM PRÍKAZOM v banke: najneskôr do 10. – teho v každom mesiaci s prerušením platby 

na prázdninové mesiace JÚL a AUGUST. Pokračovať môžete aj v ďalších škol. rokoch s rovnakým variab. 

symbolom dieťaťa, ktorý vám určí p. vychovávateľka. 

Okrem trvalého príkazu môžete platbu uskutočniť aj: 

2. z Vášho účtu na náš účet prevodom (aj cez internetbanking) vždy do 10-teho v mesiaci. Môžete si aj 

predplatiť na 2 – 4 mesiace dopredu, najviac však DO DECEMBRA, lebo peniaze sa nesmú prenášať do 

ďalšieho kalendárneho roku. 

3. vkladom v hotovosti v banke ČSOB, kde máme účet, tiež do 10.-teho v mesiaci. Môžete si aj predplatiť 

na 2 – 4 mesiace dopredu, najviac však do decembra, lebo peniaze sa nesmú prenášať do ďalšieho kalendár-  

neho roku. 

Nezabudnite, prosím, uvádzať variabilný symbol Vášho dieťaťa, ten máte aj na ďalšie školské roky. Bude vpísaný aj 
do žiackej knižky.  
Do správy pre prijímateľa uveďte priezvisko a meno dieťaťa (nie rodiča) a triedu. Údaje  uschovať a prosím nestratiť! 
 

Názov účtu: Základná škola IBAN: SK 23 7500 0000 0040 1641 3545 
vklad:           12 € mesačne  

                    do 10-teho ! 
 

variabilný symbol: ............................ (dôležitý!) 

konšt.sym.:   0308 správa pre prijímateľa:  

Priezvisko a meno dieťaťa:..................................... ... trieda:.......... 

                                                     Bc. Zuzana Škvrndová, vedúca vychov. ŠKD 
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