
Informace k placení obědů inkasem 

Platba stravného je prováděna formou bezhotovostního platebního systému INKASA
(Základní  škola  si  sama  strhne  požadovanou  částku  z účtu  strávníka,  zákonný
zástupce  žáka  sám  nic  neodvádí.).  Výhoda  pro  platící  zákonné  zástupce  je
především ta, že na účtu strávníků nevzniká žádný přeplatek. 

Zákonní  zástupci  obdrží formulář  Potvrzení  k     povolení  inkasa  ,  které  je  součástí
Přihlášky  ke  stravování, kde  souhlasí  se  strháváním  stravného  z jejich  běžného
účtu. Inkasovat bude Základní škola a Mateřská škola, Otnice, Školní 352, 683  54
Otnice  za skutečně odebranou stravu cca k 20.dni v měsíci.

Úhrada stravného inkasem se platí za měsíc zpětně - tzn. stravné za měsíc září bude
strženo v měsíci říjnu. 

Prosíme povolení k inkasu zadat co nejdříve (nejlépe k 1.8.  aktuálního roku),  aby
byla  záloha ve  výši  věkové kategorie  dítěte  stržena k cca  20.8. v  době školních
prázdnin. Finanční prostředky slouží k nákupu potravin na měsíc září. Tato částka
bude strávníkům vyúčtována na konci školního roku v měsíci červenci. Podepsané
přihlášky s povolením k inkasu odevzdávejte nejlépe do konce tohoto školního roku
do účtárny školy v Otnicích (dveře č. 2, tel.: 511 440 676), nebo třídní paní učitelce.
Při  neodevzdání  přihlášky  ke  stravování,  jejíž  součástí  je  i  potvrzení  k povolení
inkasa NEMÁ DÍTĚ NÁROK NA STRAVU. V případě nepřítomnosti prosím vhazujte
přihlášky do hnědé schránky umístěné u vchodu do školy. S podepsáním přihlášky
ke stravování uděluje zákonný zástupce strávníka souhlas se zpracováním osobních
údajů za účelem zabezpečení školního stravování žáků.

U  žáků  9.tříd,  kteří  budou  končit  v červnu  2020  doporučujeme  během  měsíce
července zrušit inkasní povolení v bance. U žáků, kteří navštěvují ZŠ a MŠ Otnice a
neplánují  například změnu školy prosíme neuvádět ukončení platnosti  inkasa.  Při
změně účtu  prosím informujte  účtárnu školy  nebo vedoucí  školní  jídelny.  Prosím
dbejte na to, aby v tomto období bylo na Vašem účtu dostatek finančních prostředku
ke stržení platby. 

Při zadávání údajů k povolení i inkasu u Vašeho peněžního ústavu prosím uveďte:

 Číslo bankovního účtu Základní školy a Mateřské školy Otnice:  
20439731/0100 

 Limit jednotlivé platby 1.000,- Kč na jednoho strávníka za měsíc
 Počáteční datum účinnosti povolení inkasa - nejlépe k 1.8. 
 Platnost do…. prosím neuvádějte

 Důležité

1)Vyřídit si povolení k inkasu (přes internetové bankovnictví, návštěvou pobočky)
2)Donést přihlášku na obědy (odevzdat třídní paní učitelce, do účtárny školy, vhodit do 
hnědé schránky u vchodu do školy)
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