Základní škola, Komenského 254, 538 54 Luže

Bezhotovostní platby stravného
Co je třeba udělat?
1. Zajít do banky, v níž máte zřízen svůj účet, a zadat souhlas k inkasu ze svého
účtu na účet ZŠ Luže :
číslo účtu příjemce
30015 - 1145231349
kód banky příjemce účtu
0800
limit jednotlivé platby inkasa
doporučujeme 600,- Kč
počáteční datum účinnosti
(20.9.2012 platba na říjen)
nechat si potvrdit v bance souhlas k inkasu pro ZŠ Luže
2. Bankou potvrzený souhlas k inkasu předají žáci svým třídním učitelům,
kteří je předají k dalšímu zpracování vedoucí školní jídelny.
3. Pak už je třeba jen hlídat, aby na vašem účtu v bance byl vždy dostatek
hotovosti. Platby budou prováděny k 20. dni předcházejícího měsíce,
např. dne 20.9. bude provedena platba na měsíc říjen.

.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOUHLAS K INKASU PŘI PLATBĚ Z ÚČTU
pro Základní školu, Komenského 254, 538 54 Luže
Příjmení a jméno strávníka : ....................................................................
Číslo účtu / kód banky ( z něhož bude platba prováděna) :
..................................................................................................................
Inkaso je povoleno ve prospěch účtu 30015-1145231349/0800 Č.S. Luže
V Luži dne ................................................

podpis majitele účtu

potvrzení banky

Je možno platit jinou bezhotovostní formou než inkasem ?
Není. Vzhledem k tomu, že výše platby za stravování je každý měsíc jiná, je nutné
dodržet stanovený způsob úhrady.
Co se stane, když v den inkasa nebudete mít na účtu peníze ?
Inkaso se neprovede a vy musíte, pokud chcete, aby se vaše dítě stravovalo,
uhradit stravné:
- bezhotovostní formou
- složenkou u České pošty
- osobním vkladem na účet u vaší banky
Co když budu chtít skončit se stravováním ve školní jídelně?
Odhlásíte stravování u vedoucí školní jídelny a zrušíte souhlas k inkasu ve své bance.
Jak odhlašovat obědy a jak to bude s přeplatky za stravné u bezhot. placení
Odhlášky stravného budou probíhat jako doposud - osobně nebo telefonicky
u vedoucí školní jídelny.
Přeplatky stravného budou zúčtovány s platbou za stravné v následujícím
měsíci, tzn. že inkasovaná částka bude snížena o vzniklý přeplatek.
Ostatní podmínky stravování se nemění. Zůstávají v platnosti dle současného
Řádu školní jídelny.
vedení ZŠ a ŠJ Luže

