
Postup při úhradě stravného a školného inkasem 

pro školní rok 2021/2022 

 

1. Ve své bance si zařídíte svolení k inkasu ve prospěch sběrného účtu školy 272955847/0300  

(uvedeno též na formuláři „Souhlas k inkasu“). 

 

2. Podepsaný formulář odevzdáte vedoucí školní jídelny a zaplatíte zálohu na stravné a školné  

v hotovosti ve výši, která je uvedena ve formuláři “Souhlas k inkasu“. 

 

3. Bezhotovostní platba bude stržena vždy k 15. dni následujícího měsíce za skutečnou  

docházku dítěte. Na začátku nového měsíce bude automaticky přihlášeno na celý měsíc. Je  

nutné dbát na to, aby na vašem účtu byl dostatek finančních prostředků na platbu inkasa. 

 

4. Nepřítomnost dítěte je nutné omluvit den předem do 15:00. První den onemocnění  

strávníka je možné vydat oběd do nádoby k tomu určené, a to v době od 11:00 – 11:15.  

Obědy na svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny. 

 

5. Na „Souhlasu k inkasu“ najdete variabilní symbol (evidenční číslo dítěte), které bude  

uváděno při platbě inkasem. 

 

 

Ve Velkém Březně, dne 1. 9. 2021                                                                     Pavla Hasprová 
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