Vážení rodiče,
Chceme Vás informovat, že hradit platby za obědy můžete níže uvedenými způsoby:
a) hotovostní platby – zálohově předem v hotovosti v uvedeném termínu na daný
měsíc u vedoucí školní jídelny
b) bezhotovostní platby - inkasní platby (souhlas k inkasu)
Postup při inkasní platbě
1, Zákonný zástupce žáka (strávníka) vyplní žádost o bezhotovostní platbu.
2, Vyřídí si v peněžním ústavu souhlas s inkasem na účet školy číslo 115-7591730217 / 0100 .
Při stanovení limitu doporučujeme stanovit limit pro MŠ min. 800,- Kč/měsíc na stravné + 350,Kč na úplatu za vzdělávání, tj. celkem 1 150,- Kč; pro žáky do 15 let 600,- Kč/měsíc; pro žáky
starší 15 let 650,- Kč/měsíc.
3, Žádost o bezhotovostní platby + potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem je nutno odevzdat
vedoucí ŠJ nejpozději do 7.9.2018.
Informace k inkasní platbě
- způsob úhrady nelze v průběhu školního roku měnit (tzn. bezhotovostní platba po celý školní
rok)
- první měsíc se i při bezhotovostní platbě platí hotově (např. na září 1.týden v září)
- při bezhotovostní platbě mají strávníci po zaplacení automaticky objednány obědy na celý
měsíc
- strhávání plateb bude prováděno přesně dle jednotlivých kategorií cen obědů a počtu dnů v
daném kalendářním měsíci)
- inkasní platby budou prováděny vždy k 20. dni měsíce předcházejícího (tzn. platba obědů
na měsíc říjen - inkasní platba 20. 9., na listopad 20.10.)
- odhlášené stravné se vrací odpočtem zpět na účet
Žádáme rodiče, aby k uvedenému datu měli na účtu potřebnou finanční hotovost, aby své
příkazy zřídili tak, aby příslušná zálohová částka byla připsána na účet ZŠ vždy do 20. dne
běžného měsíce na následující měsíc. V případě nedostatečných finančních prostředků na účtu
nebude provedena platba, konto strávníka bude zablokováno a nebude mu umožněn odběr stravy
do doby zaplacení v hotovosti ve školní jídelně.
Odhlášky obědů
- v případě nemoci nebo jiné nepřítomnosti Vašeho dítěte ve škole lze pouze první den
nepřítomnosti oběd vyzvednout, následující dny žáci nemají nárok na oběd za zvýhodněnou cenu.
V dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole můžete odebírat obědy pouze za plnou cenu.
- obědy odhlašujte telefonicky nebo osobně nejpozději do 7:30 hod. dne odhlášky

