Vážení rodiče,
od 01.09.2021 došlo ke sjednocení úhrad za stravné příp. úplatu formou INKASA.
Prosíme Vás proto touto cestou, o svolení inkasa k našemu běžnému účtu č. 2001643293/2010, podle toho, jestli
hradíte pouze stravné nebo jestli hradíte stravné i úplatu za MŠ. Inkaso s limitní částkou a s měsíční frekvencí si
zřídíte jednoduše ve Vašem internetovém bankovnictví, případně ve Vaší bance.

Limity inkasa pro školní rok 2022-2023
1. Inkaso děti do 6ti let = stravné + úplata za školné = limit 1.600Kč
2. Inkaso děti předškolní (dítě v daném školním roce dosáhne věku 6ti let) = jen stravné = limit 1150Kč
3. Inkaso děti s odkladem (děti od 7 let) = jen stravné = limit 1200Kč
Pozn.: Udaná částka není suma, která bude nutně inkasována, jde o maximální částku (limit), kterou škola může
v měsíci inkasovat.
Způsob výpočtu výše stravného: inkasní platbou je hrazena ZÁLOHA na celý měsíc, ve kterém je inkasováno,
přičemž jsou započteny případné přeplatky/nedoplatky z minulého období, zjištěné dle skutečné docházky
dítěte na konci každého měsíce.
Úplata za školné se platí i v případě, že dítě školu nenavštěvuje (nemoc, dovolená aj.)!
Částky za stravné příp. školné mateřská škola INKASUJE vždy k 15. dni daného měsíce (tzn. za měsíc září
budou platby inkasovány 15. září). Částka, která bude inkasována, bude vždy vyvěšena během prvního týdne na
nástěnce u východu z MŠ. V případě, že máte inkaso zřízeno, je částka pouze informativní.
Po daném termínu, prosím o kontrolu, zda inkaso proběhlo.
Pro zadání účtu do našeho systému je nutné vyplnit „Povolení o zřízení inkasa“ (viz. níže) ve prospěch účtu
školy, stvrzené Vaším podpisem a doručení osobně (vedoucí ŠJ), e-mailem (viz. níže) příp. vhoďte do schránky
MŠ umístěné u vchodových dveří a to v co nejkratší možné době aby bylo do systému včas zadáno.

Povolení prosím vyplňte čitelně, zejména číslice. Děkujeme.
STRAVNÉ a ÚPLATA pro ŠR 2022-2023
PŘESNÍDÁVKA

Stravné děti do 6 let:
Stravné děti od 7 let:
Úplata za školné:

OBĚD

SVAČINA

CELODENNÍ STRAVOVÁNÍ

10Kč
28Kč
10Kč
11Kč
30Kč
10Kč
428Kč (neplatí děti, které v daném ŠR dosáhnou věku 6ti let!)

48Kč
51Kč

Pokud by vzhledem k neustále se zvyšujícím nákladům za potraviny došlo v průběhu ŠR k navýšení stravného,
budeme včas informovat. Děkuji za pochopení.
Potřebujete-li další informace, nebojte se nás kontaktovat:
ředitelka MŠ:
Jana Kosinská
tel.:
+420 417 537 322
mob.: +420 736 768 768
vedoucí ŠJ:
Gabriela Trampotová
mob. ŠJ:
+420 604 107 042
e-mail ŠJ:
sjzelena@seznam.cz (použijte k zasílání vyplněných formulářů)
Věříme, že naše služba ušetří Váš čas. Děkujeme za spolupráci.

Vážení rodiče,
aby byla naše služba pro vás co nejpohodlnější, stačí pouze jedna věc.

Zřízení povolení inkasa k běžnému účtu č. 2001643293/2010
Inkaso si prosím, zřiďte u svého bankovního ústavu nebo v elektronickém bankovnictví.
Vámi vyplněný formulář „Povolení o zřízení inkasa“ nám prosím vraťte obratem (osobně/e-mailem/vhozením do
poštovní schránky u vchodu do MŠ).
Děkujeme Vám
---------------------x-------------------------------x--------------------------------x--------------------------------------x---------------------------

Povolení o zřízení inkasa

Jméno, příjmení
dítěte:

Škola:

Mateřská škola Čtyřlístek, Zelená 2869, Teplice

Třída:

Datum nar. dítěte:

Státní příslušnost:

Tel. zákon. zástupce:

Emailová adresa:

Úhrada bude uvolněna z:
Váš bank. účet (povolení k inkasu)

v.s.
NEVYPLŇOVAT (bude generován)

Stvrzuji podpisem zřízení inkasa ve prospěch účtu č. 2001643293/2010
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování.
Dále souhlasím, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠV dle § 2, vyhlášky č. 364/2005 o vedení
dokumentace a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Datum

Podpis zákon. zástupce

