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ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Jana Kubisze, Hnojník 6 

 

Bezhotovostní platby za stravování 

 

 
Vážení rodiče,  
naše škola, se na základě spousty žádostí, rozhodla přejít na bezhotovostní platební systém,  
tzn., že platby za stravné, které jste dosud prováděli hotovostně, budou nyní hrazeny prostřednictvím 
Vašeho účtu v bance. 
 
  

Co je třeba pro to udělat? 
 
1. Přímo v bance nebo přes internet-banking zadat povolení k inkasu  

ze svého účtu na účet našeho zařízení. 

název našeho zařízení:    ZŠ a MŠ s p.j.v. Jana Kubisze, Hnojník 6 

 číslo účtu příjemce platby (naše zařízení):  290427669 

 kód banky příjemce platby (naše zařízení):  0300 

limit jednotlivé platby inkasa: 1000,- kč/osobu 

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 1000,- Kč, chtějí využít množnosti součtování plateb, pak konečný horní limit inkasa bude součtem 

záloh, tedy 2000,- Kč). Nastavte četnost inkasa 1 x za měsíc. 

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):  12.12.2019 

 
2. Potvrzení o povolení inkasa předat třídnímu učiteli nebo vedoucí školní jídelny, která údaje zanese  

do stravovacího programu. 
3. Pak už jen hlídat, aby na vašem účtu v bance byl vždy dostatek hotovosti.  

Další informace Vám rádi poskytnou vedoucí školní jídelny tel. 774 324 635,  
sekretářka nebo třídní učitelé. 

 
Jestliže nejste majitelem účtu, máte možnost do konce školního roku 2019/2020 platit hotově,  
osobně u vedoucí jídelny. 
 
Od nového školního roku je platba inkasem povinná. 
 
 
Potvrzené inkaso odevzdejte nejpozděli 20.11.2019  
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Potvrzení k povolení inkasa pro zařízení: ZŠ a MŠ s p.j.v. J. Kubisze, Hnojník 6, 739 53,     IČO 75026716 

 

Příjmení a jméno strávníka (dítěte), třída   Příjmení a jméno strávníka (dítěte), třída  

………………………………… …………  ………………………………… ………… 

………………………………… …………  ………………………………… ………… 

 

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

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

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

Počáteční datum účinnosti povolení inkasa: …………………… Limit inkasa:……………..... 

Inkaso je povoleno ve prospěch účtu:   290427669/0300 

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

 

   součtovat platby    platba v hotovosti 

 

 

Potvrzení k povolení inkasa pro zařízení:  ZŠ a MŠ s p.j.v. J. Kubisze, Hnojník 6, 739 53,    IČO 75026716 

 

Příjmení a jméno strávníka (dítěte), třída   Příjmení a jméno strávníka (dítěte), třída  

………………………………… …………  ………………………………… ………… 

………………………………… …………  ………………………………… ………… 

 

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

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

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

Počáteční datum účinnosti povolení inkasa: …………………… Limit inkasa:……………..... 

Inkaso je povoleno ve prospěch účtu:   290427669/0300 

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

banky 

 

  součtovat platby    platba v hotovosti 


