Základní škola Pěnčín 22 – příspěvková organizace
Pěnčín 22, 468 21 Bratříkov
IČO: 43257151

Telefon: 483 397 027

email: skola@zspencin.cz

INFORMACE PRO RODIČE – BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY
Vážení rodiče,
7. září 2022 proběhly třídní schůzky, na kterých jsme Vám mimo jiné představili novinku pro tento školní rok bezhotovostní platby za pomocí modulu PLATBY v systému Bakaláři (není dostupné v mobilní aplikaci). Hlavním cílem
je umožnit rodičům provádět platby škole bezhotovostním převodem na zvláštní účet školy. Vzhledem k relativní
složitosti systému plateb vyzkoušíme v tomto školním roce pouze úhradu vybraných plateb a následně zájem o tuto
možnost vyhodnotíme a v případě zájmu rozšíříme. Využití možnosti bezhotovostní platby je dobrovolné, možnost
platit v hotovosti zůstává zachována.
Z účetních důvodů je nutné provést platbu v termínu od 9. září do 25. září 2022. Následně pouze platby v hotovosti
v termínu do 30. září 2022. Pro tento školní rok nabízíme platbu bankovním převodem pro následující platby:
- platba za ŠD na 1. pololetí: ANO (do 25. září 2022)
- platba za sešity, výtvarné potřeby, pracovní sešity: ANO (do 25. září 2022)
- platba za SRPDŠ: ANO (zvlášť na separátní účet v listopadu 2022)
- platba za kroužky: tento školní rok NE (zůstává hotovost u vedoucích kroužků)
- ostatní platby individuálně dle tříd: tento školní rok NE

POSTUP PŘI BEZHOTOVOSTNÍ PLATBĚ
Předpis plateb
Předpis plateb naleznete od 9. září 2022 v systému Bakaláři v modulu PLATBY(https://zspencin.bakalari.cz/login).
Předpis plateb se nezobrazuje v mobilní aplikaci. Předpis plateb je proveden na míru každému žákovi zvlášť.
Nyní se Vám zobrazí max. 3 předpisy:
a) platba za ŠD (září 2022)
b) platba za pomůcky – sešity, výtvarné potřeby, pracovní sešit AJ (září 2022)
c) platba za SRPDŠ (listopad 2022)
Provedení platby
Každou platbu je potřeba provést vždy zvlášť, aby došlo k potřebnému spárování. Platby nelze samovolně sčítat.
V případě využití QR platby máte jednoduše zajištěno rychlé a přesné zadání platebních údajů.
V případě ručního zadávání je nezbytně nutné zadat všechny předepsané platební údaje – bez správného
variabilního symbolu a specifického symbolu nebude platba automaticky spárována. Do zprávy pro příjemce
doporučujeme uvádět jméno žáka a třídu.
Prosíme, neprovádějte žádné platby samostatně bez platebního předpisu – je možné, že takové platby budeme
nuceni poslat zpět.
Potvrzení přijetí platby
Provedenou platbu neuvidíte hned v systému Bakaláři, protože se musí nejprve udělat výpis z bankovního účtu
a následně importovat do platebního modulu Bakalářů = změna statusu platby by měla probíhat v cyklu 1x týdně.

SPRÁVCE BEZHOTOVOSTNÍCH PLATEB A DOTAZY
Pavlína Tvrdíková – tvrdikova@zspencin.cz
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