
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vážení rodiče, zde jsou  informace k inkasu pro MŠ  
Placení obědů: 
Obědy a školné v září se budou platit hotově, nejpozději do 16.9.2022. Stravné a školné můžete platit hotově každý den od 
6.30 do 9.30 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ Ivety Galážové (v budově ZŠ) a úterý od 13.30 do 15.30 hodin tamtéž a na říjen a 
zbytek školního roku budou platby inkasem z účtu k 25. dni v měsíci.  
Kontakt p.Galážová Iveta – email- iveta.galazova@zschrastice.cz , telefon 731411928 
 

Platba inkasem: 
Od září 2022 pokračujeme v bezhotovostním platebním styku při hrazení stravného a školného. Žádáme všechny rodiče, aby 
si u svého bankovního účtu zřídili příkaz k inkasu na platby za stravné a školné. U inkasa si nastavte max. hodnotu převodu 
1300,- Kč pro jedno dítě a školné 500,-_Kč. Převody jsou uskutečňovány k 25. dni v měsíci, proto je nutné, aby zůstatek na 
Vašem účtu byl v tento den 1300,- Kč na jedno dítě se školným 1800,-Kč. První inkaso bude k 25. září za obědy a školné na 
říjen. Pokud máte u nás sourozence zadáte povolení na vícenásobné inkaso. 

Obědy za měsíc září platí všichni hotově - do 16.9.2022 

 Jak zřídit úhradu inkasem? 

1) Zajít do své banky ( je možné využít i internetové bankovnictví) a zadat „svolení k inkasu" ze svého účtu ve prospěch účtu 
ZŠ a MŠ Chraštice vedeného u ČSOB číslo 195785804 kód banky 0300 s měsíčním limitem 1800,- Kč, žádná platba by 
neměla tuto částku překročit. Při platbě za více dětí si tuto částku vynásobte. 
2) Předat číslo svého účtu a jméno banky do školy paní I.Galážové. 
3) Inkaso bude provedeno k 20. dni každého měsíce. 
4) Platba následujícího měsíce bude snížena o odhlášená jídla v předešlém měsíci. 
5) Na konci školního roku budou vráceny přeplatky odcházejícím dětem na účet. 
6) Potom jen mít na účtu dostatek hotovosti k provedení inkasa. 

Pozor! Neuvádějte žádný variabilní symbol ! 
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