Základní škola a Mateřská škola Čejč, okres Hodonín, příspěvková organizace

INFORMACE K PLATBÁM STRAVNÉHO V MŠ
Váţení rodiče,
ve školním roce 2018/2019 budou platby stravného probíhat bankovním převodem na účet
školy nebo bankovním převodem se souhlasem k inkasu, tuto operaci provádí vedoucí
stravování. Platby budou probíhat zálohově ( srpen aţ červen při docházce o prázdninách).
Placení zálohy se řídí zákonem o stravování.
Ţádám rodiče, kteří nemají vyřízený souhlas s inkasem, aby nejpozději do 31.8. 2018 provedli
zálohovou platbu v určené výši jednorázovým příkazem. Zároveň si zřídili souhlas k inkasu u
svých bank s termínem platby k 20. dni v měsíci, předali do MŠ potvrzení SOUHLAS
s INKASEM během prvního týdne v září 2018 a měli vţdy k 20. dni v měsíci na svém účtu
dostatek peněz h úhradě stravného. U plateb jednorázovým příkazem nebo trvalým příkazem
je nutné u vedoucí stravování vyzvednout doklad s přiděleným variabilním symbolem.
Ceny stravného na školní rok 2018/2019.
Stravné: děti 2 roky celý den
děti 2 roky 4 hodiny
děti 3 – 6 let celý den
děti 3 – 6 let 4 hodiny
děti 7 let celý den
děti 7 let 4 hodiny

28,- Kč
22,- Kč
31,- Kč
24,- Kč
34,- Kč
27,- Kč

Limity k souhlasu s inkasem:
Děti 2 leté
650,- Kč celodenní strava
Děti 3 – 6 let
750,- Kč celodenní strava
Děti 7 let
800,- Kč celodenní strava
Výše kategorie se určuje dle dosaţeného věku dítěte během školního roku 2018/2019,
od 1.září do 31.srpna.
Souhlas k inkasu nebo platby stravného proveďte ve prospěch našeho účtu

č. 00035-144 63 28 339/0800
Důleţité:
1. Odevzdat co nejdříve doklad „ SOUHLASU s INKASEM“ od svého
peněţního ústavu s nastaveným limitem.
Upozornění: Jestliţe máte děti, které navštěvují školu i školku stačí jeden doklad
„ SOUHLAS S INKASEM “, ale limit musí být nastaven na takovou výši, aby pokryl
všechny platby. Variabilní symbol neuvádějte ţádný, ten si přiděluje vedoucí stravování do
jídelního programu pro rozlišení jednotlivých plateb a dětí.

Platby školného budou v tomto školním roce probíhat odděleně od stravného,
také bankovním převodem na účet školy nebo bankovním převodem se souhlasem s inkasem.
Souhlas k inkasu nebo platby školného proveďte ve prospěch našeho účtu

č. 144 63 28 339/0800
Cena školného

200,- Kč / měsíc

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte na čísle 797 971 186 vedoucí stravování, Lenku
Švehlovou.

Základní škola a Mateřská škola Čejč, okres Hodonín, příspěvková organizace

INFORMACE K PLATBÁM STRAVNÉHO V ZŠ
Váţení rodiče,
ve školním roce 2018/2019 budou platby stravného probíhat bankovním převodem na účet
školy nebo bankovním převodem se souhlasem k inkasu, tuto operaci provádí vedoucí
stravování. Platby budou probíhat zálohově ( srpen aţ květen). Placení zálohy se řídí
zákonem o stravování.
Ţádám rodiče, kteří nemají vyřízený souhlas s inkasem, aby nejpozději do 31.8. 2018 provedli
zálohovou platbu v určené výši jednorázovým příkazem. Zároveň si zřídili souhlas k inkasu u
svých bank s termínem platby k 20. dni v měsíci, předali do MŠ potvrzení SOUHLAS
s INKASEM během prvního týdne v září 2018 a měli vţdy k 20. dni v měsíci na svém účtu
dostatek peněz h úhradě stravného. U plateb jednorázovým příkazem nebo trvalým příkazem
je nutné u vedoucí stravování vyzvednout doklad s přiděleným variabilním symbolem.
Ceny stravného na školní rok 2018/2019.
Obědy: ţáci 7 – 10 let
ţáci 11 – 14 let

19,- Kč
21,- Kč

Svačiny: obě kategorie

10,- Kč

Limity k souhlasu s inkasem:
Ţáci 7 – 10 let
Ţáci 7 – 10 let
Ţáci 11 – 14 let
Ţáci 11 – 14 let
Ţáci obou kategorií při odběru jenom svačinek

450,- Kč za obědy
700,- Kč za obědy i svačiny
500,- Kč za obědy
750,- Kč za obědy i svačiny
250,- Kč

Výše kategorie se určuje dle dosaţeného věku ţáka během školního roku 2018/2019,
od 1.září do 31.srpna.
Souhlas k inkasu nebo platby stravného proveďte ve prospěch našeho účtu

č. 00035-144 63 28 339/0800
Důleţité:
1. Odevzdat co nejdříve přihlášky ke stravování. Budou k dispozici u vedoucí stravování,
paní učitelky, nebo i k vytištění z webu školy.
2. Odevzdat co nejdříve doklad „ SOUHLASU s INKASEM“ od svého
peněţního ústavu s nastaveným limitem.
Upozornění: Jestliţe máte děti, které navštěvují školu i školku stačí jeden doklad
„ SOUHLAS S INKASEM “, ale limit musí být nastaven na takovou výši, aby pokryl
všechny platby. Variabilní symbol neuvádějte ţádný, ten si přiděluje vedoucí stravování do
jídelního programu pro rozlišení jednotlivých plateb a ţáků.
V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte na čísle 797 971 186 vedoucí stravování, Lenku
Švehlovou.

