Základní škola a mateřská škola Bohdalov, 592 13 Bohdalov 205, IČ: 48894231

Placení stravného formou inkasa z účtu strávníka (SIPO) šk. rok 2018/2019
Stravné je splatné k 5. dni měsíce, ve kterém je poskytováno, tzn. např. k 5. září je nutné uhradit stravné
na měsíc září.
Proto je třeba, aby:
1. stávající strávníci
již první den nového školního roku předali své třídní učitelce informaci o tom, zda se budou v září stravovat.
2. noví strávníci
K bezhotovostní platbě je třeba, aby rodiče dítěte, které se poprvé přihlašuje ke stravování:
- zřídili do konce srpna u své banky pro školu povolení k úhradě stravného formou inkasa na účet
školy č. 1622323319/0800.
Zřízení inkasa potvrďte na návratce.
- na návratce je nutné uvést jméno a třídu žáka nebo dítěte, za které bude z Vašeho účtu stravné
vybíráno; v případě, že bude stravováno více dětí, je třeba odevzdat návratku zvlášť za každé z nich.
Strávník návratku odevzdá nejpozději s přihláškou ke stravování (oba formuláře jsou na listě přílohy).
- stravné lze platit prostřednictvím účtů všech peněžních ústavů.
- stravné je tvořeno cenou potravin. Banka si dále strhne poplatek podle svého sazebníku.
- banka od vás bude požadovat stanovení limitu inkasa. Doporučený limit na jedno dítě je 600,- Kč u
žáků ZŠ, 900,- Kč u dětí MŠ. Limit stanovíte v závislosti na počtu stravovaných dětí.
Příklad: 2 děti v MŠ = limit 1 800,- Kč; 1 dítě MŠ +1 dítě ZŠ = limit 1 500,- Kč; 2 děti ZŠ = limit 1 200,Kč.
- pokud není k 5. dni v měsíci na účtu strávníka dostatek prostředků, platba neproběhne a strávník musí
dlužnou částku uhradit hotově vedoucí ŠJ p. Ondráčkové bezodkladně.
3. obecné informace pro školní rok 2018-2019
První inkaso na stravné bude provedeno z účtu zákonného zástupce strávníka v měsíci září zálohou v
závislosti na počtu stravovacích dnů a sazby stravného. Následující měsíce bude inkaso zahrnovat
vyúčtování skutečně odehraných obědů za měsíc uplynulý a zálohu na nový měsíc. U rodiny s více dětmi je
možnost na požádání sloučit platby za jednotlivé děti do jedné částky a srážku přiřadit jednomu (zpravidla
nejmladšímu) z nich. Tento požadavek vyznačte na přihlášce ke stravování.
Přihlášky jednou podané mají platnost po celou dobu trvání školní docházky. Nově se u stávajících
strávníků podají jen v případě změny (jakékoliv). Před každým školním rokem je dále třeba pouze
překontrolovat výši nastavení limitu dle nových podmínek.
Pokud je zrušeno právo inkasa nebo dítě opouští školu, je rodič povinen tuto změnu oznámit
v kanceláři ŠJ. Vratka zůstatku zálohy bude provedena po vyrovnání pohledávky za stravné.
Telefonní čísla ŠJ: pevná linka 566 677 118, mobil 731 269 715.
Další informace naleznete na stránkách školy www.zsbohdalov.cz.

Bohdalov 1.6.2018
Příloha: Přihláška ke stravování
Návratka

Mgr. Dagmar Laštovičková v.r.

Základní škola a mateřská škola Bohdalov, 592 13 Bohdalov 205, IČ: 48894231
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ od školního roku 2018/2019
Školní jídelna, vedoucí p. Ondráčková Pavla
tel. č. 566 677 118
mobil č. 731 269 715 (pro zasílání SMS)
Strávník
Jméno
a příjmení
Adresa
Datum narození

Třída

Otec

Tel.:

Matka

Tel.:

Způsob úhrady

Bankovní převod

Hotovost

/Vyberte možnost/

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se k včasné úhradě stravného.
Sloučení plateb požaduji *:
* Zakroužkujte, popř. doplňte:
ANO / NE
Sloučit s …….…….....………………………………………………………………………………….............
V Bohdalově dne ……………………..

Podpis rodičů: ………………………………………..

Poskytnuté údaje budou zpracovávány podle nařízení EU ke GDPR.

NÁVRATKA
Jméno a příjmení strávníka: …………………………………….......................................... třída …….............
Potvrzuji povolení inkasa za stravné z mého účtu ve prospěch účtu pro inkaso plateb číslo
1622323319/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Žďár n. Sázavou pro: Základní škola a mateřská
škola Bohdalov, 592 13 Bohdalov 205, IČ: 48894231.
S platností od 1.9.2018 dávám souhlas k inkasu za stravné výše uvedeného strávníka vždy k 5. dni v měsíci
z mého účtu vedeného u:
Banka:………………………………………………………………………………………………………
Č. účtu:……………………………………………………………………………………………………..
Jméno a příjmení majitele účtu: …………………………………………………………………………...
Úplná adresa majitele účtu: ……………………………………………………………...............................
V ………………………dne …………………………
Podpis majitele účtu:

Banka:

