Vážení rodiče,
jako škola rozhodli přejít na placení stravného formou bezhotovostní platby. Důvodem tohoto kroku
je snížení určité míry rizika platby stravného v hotovosti. Děkujeme tímto za pochopení a přijetí
nutných opatření vedoucích ke zdárnému přechodu nového způsobu placení stravného a předem se
omlouváme za případné počáteční problémy, které mohou v souvislosti s tímto nastat.
Platby za stravné budete moci platit dvěma způsoby, a to:
a) zřízením souhlasu k inkasu - pro majitele běžného účtu u jakéhokoliv bankovního ústavu
b) složenkou – pro ty, co nemají vlastní bankovní účet nebo pro ty, kterým z důvodu nedostatku
finančního zůstatku na účtu nebude stržena platba inkasem
Žádáme tedy všechny rodiče, kteří vlastní běžný účet, aby si ve své bance zřídili příkaz k inkasu, na
základě kterého si budeme moci každý měsíc strhávat platbu za stravné. Po pořízení příkazu ve Vaší
bance Vás žádáme o poskytnutí jeho kopie vedoucí školní jídelny, paní Marii Sochnové, pro kontrolu.
Ad a) K vyřízení souhlasu příkazu k inkasu budete potřebovat následující údaje:
Číslo účtu ZŠ vedený u ČS a.s., pobočka Třebíč, tzv. sběrný účet
0101333701/0800
Platby budou strhávány k 15. dni následujícího kalendářního měsíce (Příklad: žák odebere stravu
v měsíci lednu, platba bude za odebranou stravu stržena k 15. únoru). JE NUTNÉ MÍT K TOMUTO
DATU NA ÚČTU DOSTATEČNOU FINANČNÍ HOTOVOST, ABY DOŠLO K PROVEDENÍ PLATBY!!! Pokud se
tak nestane, budete uvedeni v seznamu neuskutečněných plateb a budete muset uhradit dlužnou
částku složenkou.
Výše nastaveného limitu:
Pro 1 žáka ZŠ
600,- Kč
Pro 1 žáka MŠ
1000,- Kč
Strhávané částky jsou závislé od počtu dnů, ve kterých je odebrána strava, max. výše u jednoho žáka
ZŠ činí 600,- Kč/měsíc, max. výše u jednoho žáka MŠ činí 1000,- Kč/měsíc.
UPOZORNĚNÍ:
V případě platby stravného inkasem se variabilní, konstantní ani specifický symbol n e z a d á v á.
Ad b) K platbě složenkou
Složenky budou zasílány ze strany základní školy prostřednictvím vedoucí ŠJ, kde budou
veškeré potřebné údaje k provedení platby již předvyplněny.
POZN.1. Další dotazy lze řešit telefonicky či osobně u vedoucí ŠJ - Marie Sochnová tel: 774 493 632.
POZN.2. Rodiče žáků 5. ročníku ZŠ Rokytnice nad Rokytnou ukončí inkasní souhlas k platbě stravného
k 31.7.2017.
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