BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA ZA STRAVOVÁNÍ
Platba za stravné hrazena prostřednictvím Vašeho účtu v bance.
Co je potřeba udělat?
Zajít od banky, v níž máte zřízen svůj účet a zadat povolení k inkasu ze svého účtu na účet naší
příspěvkové organizace a zadat tyto údaje:

Název: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace
Číslo účtu příjemce platby: 13433761
Kód banky: 0100
Limit jednotlivé platby inkasa:...............
Nezadávat variabilní ani specifický symbol!
Datum inkasa bude stanoven vždy do 15. dne v měsíci, za který má být platba inkasována!
Stanovení horního limitu povolení inkasa:
Horní limit za 1 dítě je stanoveno na 800,-- Kč.
Pokud rodič bude platit za více strávníků tj. součet plateb u sourozenců, hranice horního limitu povolení
inkasa musí být součtem záloh všech strávníků (např. za 2 děti je limit 2 x 800,-- Kč = 1600,-- Kč).
Počáteční datum účinnosti (datum povolení inkasa):......................
V bance si nechat potvrdit povolení inkasa pro MŠ. Pokud zadáváte povolení inkasa přes internetové
bankovnictví, tak přinést doklad, že jste inkaso na svém účtu povolili (Oznámení nebo potvrzení
o povolení k inkasu).
Vyplněné potvrzení k povolení inkasa prosím odevzdat vedoucí školní jídelny, která Vaše údaje zanese
do stravovacího programu. Pak si jen hlídat, aby na Vašem účtu v bance byl vždy dostatek hotovosti.
Další informace Vám ráda poskytne vedoucí školní jídelny telefonicky na telefonním čísle 720 029 453
nebo osobně v době od 7.30 do 11.30 v kanceláři školní jídelny.
Trvalý příkaz na pravidelnou platbu za tzv. školné (úplata za předškolní vzdělávání) ve výši 400,--Kč
se zadává také na účet mateřské školy vedený u KB Ostrava č.ú. 13433761/0100. Datum splatnosti je
nejpozději do 15.dne v daném měsíci.
Trvalý příkaz na platbu školného se zadává na období září až červen. Během prázdninového provozu
(červenec a srpen) se školné platí pouze hotově a v jiné výši.
zde odstřihněte a odevzdejte v MŠ
…............................................................................................................................. ..........................................................................................

Potvrzení k povolení inkasa pro Mateřskou školu Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace
Jméno a příjmení dítěte:......................................................................................
Číslo účtu/kód banky z něhož bude platba prováděna:.......................................
Variabilní symbol: nevyplňovat, každý měsíc bude jiný
Majitel účtu:.....................................................................
Počáteční datum účinnosti povolení inkasa:......................................................
Inkaso je povoleno ve prospěch účtu: 13433761/0100
V Ostravě dne …..............................
Podpis zákonného zástupce dítěte/strávníka......................................................

