Vážení rodiče,
oslovujeme ty z Vás, kteří vlastníte účet u jakéhokoli peněžního ústavu (Česká spořitelna,
ČSOB, Komerční banka atd.) a doposud hradíte stravné Vašeho dítěte poštovní poukázkou.
Poplatky za poštovní poukázky neustále rostou. Neplatíte je pouze Vy, když nám peníze
posíláte, ale i škola.

V naší školní jídelně se hradí stravné zpětně. Tato forma placení obědů se týká pouze plateb
účtem. Znamená to, že se dítě stravuje celý měsíc „ZADARMO“ a po uplynutí měsíce se účtují
pouze skutečně projedená (objednaná) jídla.
Příklad: Měsíc září má 22 stravovacích dnů. Dítě však bylo 5 dnů nemocné a mělo odhlášenou
stravu. Platba za září bude provedena až v říjnu – bude naúčtované stravné pouze za 17 dnů.
Jídelna si inkasem bere pouze částky za „ČISTÉ OBĚDY“ – již bez odhlášek. Neblokují se Vám
peníze jako při zálohovém způsobu, kdy se přeplatky vyúčtovávaly jednou za pololetí nebo za
rok. Máte tak větší přehled o odebraných obědech svých dětí.
Co je k zavedení této formy hrazení stravného potřeba?
1. Dát ve své bance „SOUHLAS S INKASEM“ pro ZŠ a MŠ Kostelec na Hané
2. Na formuláři stanovit limit čerpání:
a) do 700,- Kč na jednoho strávníka
u dětí MŠ 850,- Kč na jedno dítě
b) do 1400,- Kč na 2 děti
c) do 2100,- Kč na 3 děti
Tento limit stanovuje, do jaké částky můžeme z Vašeho účtu odčerpat.
3. Je třeba nahlásit bance naše bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
Poštovní spořitelna
Kostelec na Hané
Č.účtu: 105 357 014/0300
4. Je třeba nám nahlásit Vaše číslo účtu a kód banky – na tel. 775 083 515, na mail:
jidelna@skolakostelec.cz, nebo osobně
Inkaso stravného je prováděno k 15. dni v měsíci. Platba je prováděna zpětně (tj. stravné
za září bude strženo až 15. října).
5. Kdo nemá možnost přihlášku ke stravování vytisknout z webových stránek školy, může
si ji vyzvednout ve školní jídelně v době od 7 do 14 hodin.
OD ZÁŘÍ 2020 PREFERUJEME PLATBY INKASEM

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci, věříme, že i Vám bude tato forma hrazení stravného
vyhovovat a ušetří Váš čas i peníze.

Bližší informace na tel: 588882143, 775 083 515
Alla Vychodilová – zástupce vedoucí ŠJ.

Sdělení rodičům:
Hrazení stravného na měsíc září 2020- ZÁLOHOU
Vážení rodiče, v částce stravného v MŠ i ZŠ jsou zahrnuty pouze náklady na potraviny. Režijní i
mzdové náklady hradí ze svých prostředků škola. Váš příspěvek na stravování je jediným zdrojem k hrazení
faktur za potraviny. Veřejnosprávní kontrolou nám bylo doporučeno vybírat stravné zálohově. Jelikož se nám
platby stravného doplatkem u plateb účtem osvědčily, rozhodli jsme se zálohu vybírat jen v září, abychom
měli prostředky na zahájení školního stravování. Tato platba zálohou se bude týkat pouze dětí MŠ a bude
jednotná tj. 800, Kč. Toto stravné bude vybíráno hotově v den nástupu do MŠ přímo na sekretariátě ZŠ nebo
do 5 dní před nástupem do MŠ převodem na účet školy č. 105 357 014/0300. Zde však musíte uvést „jméno
dítěte - stravné MŠ“, protože v databázi školní jídelny v prvních dnech provozu MŠ ještě nebude zavedeno
a označeno variabilním symbolem.
Děkujeme za pochopení
Alla Vychodilová, zást. ved. ŠJ

