
Základní škola a mateřská škola Naděje, Škarabelova 562, Frýdek-Místek 

Vážení rodiče, zaměstnanci, 

žádáme o zřízení inkasa pro bezhotovostní platbu školného a stravného: 

 

POVOLENÍ K INKASU ve prospěch našeho účtu 282120122/0300. 
 

Co je třeba udělat? 
Zajít do banky, v níž máte zřízen svůj účet, a zadat povolení k inkasu ze svého účtu nebo si zřídit povolení         

k inkasu v internetovém bankovnictví na účet našeho zařízení. 

 Upozornění: 

- inkasa budou prováděna vždy počátkem měsíce, nejpozději do 10 pracovního dne v měsíci. Z tohoto 

důvodu je   nutno  mít na účtu peníze, aby inkaso mohlo být uskutečněno. 

- odhlašování ze stravy je nutné den předem do 13 hodin, výjimkou je pondělí, kdy lze provést odhlášku                 

do 7 hodin ráno, na telefonní číslo ŠJ 739 438 876 

- v době nepřítomnosti dítěte je nutno stravu odhlásit, jinak rodič zaplatí plnou hodnotu oběda a to včetně režií 

- oběd je možno vyzvednout první den nepřítomnosti dítěte do jídlonosiče – do sklenic nelze.  

- v mateřské škole z hygienických důvodů nelze uchovávat přesnídávku a odpolední svačinku. 
 

Ceny stravného: MŠ celoden  23x42 = 966,- plus úplata Kč 700,- tj. Kč 1 666,- 

                               MŠ poloden   23x36 = 828,-  

                               1.st. ZŠ  23x34 = 782,- 

                             2.st. ZŠ  23x37 = 851,- 

                        Žáci 15 letí     23x38 = 874,- 

                         Zaměstnanci   23x29 = 667,- 

                               OŠD MŠ         23x45 =1035,-                                             
                                                                    

………………………………………..………..zde odstřihněte…………………………………………………... 
 

Základní škola a mateřská škola Naděje Frýdek-Místek, Škarabelova 562, IČ 600 461 04 

telefon 558 633 480, školní jídelna telefon 739 438 876 

 
NÁVRATKA POTVRZENÍ K POVOLENÍ INKASA   

(nezadávat příkaz k úhradě) 

 

 

Jméno a příjmení dítěte, žáka, zaměstnance……………………………………………………….   
  

 

Číslo účtu/kód banky (z něhož bude platba inkasována)……………………………….……...………………  

 
 

Jméno a příjmení majitele účtu, z něhož bude inkaso prováděno…………………...….……………………. 

 
 

Inkaso je povoleno ve prospěch účtu        282120122/0300   (číslo účtu základní a mateřské školy) 
 

 

Počáteční datum účinnosti inkasa   …..……………………………………………………………………….         
 
 

Dle věku žáka si můžete zadat limit  MŠ 1700,- Kč, ZŠ 900,- (doporučení školy na 1 platícího strávníka)      
 

(Limit je maximální hranice, která Vám z účtu může být stažena. Stravné bude úměrné docházce. Stravné a 

úplata v MŠ bude strháváno v termínu do 10 prac. dne v měsíci. Zajistěte prosím, ať je na účtu v tomto 

termínu vždy dostatečná finanční částka. Přeplatky budou vráceny na váš účet následující kalendářní měsíc. 

V případě většího počtu strávníků z 1 účtu upravte limit pro daný počet.) 
 

NEZÁDAVAT PROSÍM VARIABILNÍ ANI KONSTANTNÍ SYMBOLY   

        

       souhlasím           nesouhlasím se zpracováním výše uvedených údajů pro potřeby evidence plateb za 

stravování, po dobu nezbytně nutnou. 

 

Datum:                                           Podpis zákonného zástupce, zaměstnance: 

 

               


