Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400
Teplická 400
417 41 Krupka
tel/fax: 417 861 136
IČO:
602 327 31
e-mail: skola@zskrupka.cz
www.zskrupka.cz
Datová schránka: meepd25

Informace k bezhotovostní platbě- stravného a příspěvku na neinvestiční náklady
Vážení rodiče,
v naší ZŠ a MŠ je zavedena platba bezhotovostním převodem – inkasem prostřednictvím vašeho
bankovního účtu. Vyplněný tiskopis“ Potvrzení o povolení inkasa“ včetně tištěného Potvrzení o
zřízení inkasa odevzdejte osobně vedoucí stravování, kterou najdete v budově ŠJ a družiny ZŠ , denně
od 7.00-8.00 a 12.00-14.00 hod.
Postup:
1/ V bance, kde máte zřízen svůj účet, zadáte povolení k inkasu nebo si pomocí svého internetového
bankovnictví povolení k inkasu vytvoříte sami. V prvním případě musí být povolení potvrzeno od
bankovního ústavu nebo bankou potvrzení vystavené. |V případě vlastního vytvoření pomocí
internetového bankovnictví povolení vytiskněte, podepište a přiložte k tomuto vyplněnému tiskopisu.
2/Limit pro: MŠ – 1400,- Kč /1dítě/1měsíc = stravné + příspěvek za neinvestiční náklady tj.školné
3/Limit pro: ZŠ – 700,- Kč /1 dítě/1měsíc
V případě, že se stravuje a navštěvuje naše zařízení více vašich dětí – nezapomeňte limit dle počtu dětí
navýšit.
4/ Inkasní platba je prováděna mezi 17-ctým až 20 -tým dnem v měsíci pro přihlášení a uhrazení stravy a
příspěvku na měsíc následující /dle rozložení svátků a víkendů.
5/ Při odhlášení dítěte z MŠ nebo ZŠ informujte neprodleně ved. stravování tel.724056817 nebo….
Email: ludmila.moravcova@zskrupka.cz
Zde odstřihněte a odevzdejte

Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400, 41741 Krupka
POTVRZENÍ K POVOLENÍ INKASA
Příjmení a jméno strávníka /dítěte/ :
Měsíční limit Kč:
Příjmení a jméno majitele účtu:
E- mailová adresa majitele účtu:

700,-

/ měsíc
@

Číslo účtu / kód banky
ze které bude platba prováděna
Počáteční a konečné datum účinnosti:

/
/ konečné nespecifikovat

Inkaso je povoleno ve prospěch účtu:
Číslo strávníka

801910207/0100

/ vyplní vedoucí stravování

Odevzdáno v Krupce dne:

Datum, razítko a podpis banky:

Podpis zákonného zástupce:

ZŠ

