Mateřská škola Ostrava – Radvanice, Těšínská 279
příspěvková organizace
Školní výdejna: Trnkovecká 55, 716 00 Ostrava – Radvanice

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA ZA STRAVOVÁNÍ
Co je třeba pro to udělat?
Dát povolení k inkasu přes internetové bankovnictví, nebo zajít do banky, v níž máte zřízen
účet a zadat Povolení k inkasu ze svého účtu na účet našeho zařízení:
Mateřská škola Ostrava - Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace

číslo účtu příjemce platby (naše zařízení):
kód banky příjemce platby (naše zařízení):
limit jednotlivé platby inkasa:

2700101311
2010
1400,- Kč (stravné + úplata za vzdělávání)

Datum na provedení inkasa proveďte od 1. dne v měsíci.
Inkaso je povoleno ve prospěch účtu: 2700101311/ 2010

1) Stanovení horního limitu povolení inkasa:
a) Rodič se rozhodne pro možnost součtování plateb více strávníků (tj. 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 1 350,- Kč, chtějí využít množnosti součtování plateb, pak
konečný horní limit inkasa bude součtem záloh, tedy 2 700,- 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.
Konečný datum účinnosti prosím nestanovujte, ať vám nevznikne dluh za
stravování dětí a úplatu za vzdělávání v prázdninovém provozu Mateřské školy.
2) Potvrzení o povolení inkasa předejte učitelkám v MŠ do 6. 9. 2022
V případě nejasností se obraťte na vedoucí školní jídelny:
Ilona Spratková, tel. 724 039 226, e-mail: jidelna.msradvanice@seznam.cz
3) Pak už jen hlídat, aby na vašem účtu v bance byl vždy dostatek hotovosti.
Do 15. dne v měsíci budou vždy stáhnuty platby z vašeho účtu.

Potvrzení k povolení inkasa pro zařízení (prosím nestříhat a odevzdat celý formulář) :
Mateřská škola Ostrava - Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace
Jméno a příjmení strávníka (dítěte)……………………………………................
číslo účtu/kód banky (z něhož bude platba prováděna) ……………………………………………….

variabilní symbol:(nevyplňovat, každý měsíc bude jiný!)
konstantní symbol: 0308
V…………………………… dne ………..……….

…………………………………….
podpis zákonného zástupce/strávníka

