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Bezhotovostní platby za stravování 

 

 

 

 

 
Vážení rodiče, zaměstnanci a ostatní strávníci školní jídelny. 
Naše škola se rozhodla, na základě  žádostí, přejít na bezhotovostní platební systém,           
to znamená, že platby, které jste dosud prováděli hotovostně, např. placení obědů, budou 
nyní hrazeny prostřednictvím inkasa z Vašeho bankovního účtu. 
 
  

Co je třeba pro to udělat? 
 

1. Zajít do banky, v níž máte zřízen svůj účet, a zadat povolení k inkasu  
      (1x za stravné, 1x za školné) na účet našeho zařízení. 

 

název zařízení (naše zařízení): ZŠ a MŠ El. Krásnohorské 2254, 738 01 Frýdek-  

  Místek, číslo účtu příjemce platby (našeho zařízení):  136065612/0300 

  

 

limit jednotlivé platby inkasa: maximálně (za stravné 800,- Kč/dítě, úplata za 

školské a vzdělávací služby 430,- Kč/dítě = celkem 1230,- Kč a to 2x v měsíci, 

z kraje měsíce 1x částku za stravné a 1x částku za školné) 

Nezadávat variabilní ani specifický symbol !!! 

Stanovení horního limitu povolení inkasa:  

a) Rodič se rozhodne pro možnost součtování plateb více strávníků (tj. rodiče a děti 

nebo součet plateb u sourozenců) a následnému stáhnutí jednou částkou ze 

stejného čísla účtu, hranice horního limitu povolení inkasa musí být součtem záloh 

všech strávníků (např. rodiče mají 2 děti, limit-záloha na každé dítě činí 1230,- Kč, 

chtějí využít množnosti součtování plateb, pak konečný horní limit inkasa bude 

součtem záloh, tedy 2460,- Kč). 

b) Pokud se rodič rozhodne, že chce, aby byly platby provedeny jednotlivě za každé 

dítě, pak horní hranice limitu inkasa na každé dítě bude zvlášť ve výši jedné zálohy. 

 

 Počáteční datum účinnosti (datum povolení inkasa): 01.09.20.... a nechat si po- 

            tvrdit v bance povolení inkasa pro ZŠ - MŠ.      

 
2. S potvrzením o povolení inkasa zajít k vedoucí školní jídelny MŠ na konci 

předcházejícího měsíce, tj. v srpnu, která údaje zanese do stravovacího programu. 
3. Pak už jen hlídat, aby na vašem bankovním účtu byl vždy dostatek hotovosti.  

Další informace Vám ráda poskytne vedoucí školní jídelny mob. 734153434,               
tel. 555 557 721. 
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Potvrzení k povolení inkasa pro zařízení: MŠ LÍSKOVECKÁ 2850, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK 

 

Příjmení a jméno strávníka (dítěte): ……………………………………............................................... 

číslo karty(čipu) ve školní jídelně:        -              Třída: …….......................................................... 

číslo účtu/kód banky (z něhož bude platba prováděna): .…………………………………………….. 

variabilní symbol: (nevyplňovat, každý měsíc bude jiný!) 

Majitel účtu: ..…………………………………………………………………………………………........... 

Telefonní číslo rodičů:  ……………………………………e-mail:...………………………………………. 

Počáteční datum účinnosti povolení inkasa:  01.09.20 

Inkaso je povoleno ve prospěch účtu:  136065612/0300 

 
V……………………………   dne ………..………………………. 
 
 
 
 
……………………………………………    ……………………………........... 
podpis zákonného zástupce/strávníka    razítko a podpis pracovníka  
              banky 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 

 

Potvrzení k povolení inkasa pro zařízení : MŠ LÍSKOVECKÁ 2850, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK 

 

Příjmení a jméno strávníka (dítěte): …………………………………….................................................... 

číslo karty(čipu) ve školní jídelně:        -              Třída: 

…………………............................................... 

číslo účtu/kód banky (z něhož bude platba prováděna): 

…………………………………………………… 

variabilní symbol: (nevyplňovat, každý měsíc bude jiný!) 

Majitel účtu: …………………………………………………………………………………………................ 

Telefonní číslo rodičů:  ………………………………………e-mail:……………………………………. 

Počáteční datum účinnosti povolení inkasa:  01.09.20 

Inkaso je povoleno ve prospěch účtu:  136065612/0300 

 
V……………………………   dne ………..……………….. 
 
 
……………………………………………    ……………………………............. 
podpis zákonného zástupce/strávníka    razítko a podpis pracovníka  
                banky 


