Základní škola a Mateřská škola Bílé Podolí,
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Bílé Podolí 67, 285 72 Bílé Podolí
IČ: 75034638
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zastoupená: Mgr. Stanislava Šindelářová - ředitelka

ÚHRADA STRAVNÉHO V MŠ/ZŠ A ÚPLATY MŠ/ŠD OD ZÁŘÍ 2020
1) Od října 2020 bude stravné a úplata hrazena inkasním způsobem. Zákonný zástupce si zřídí
u své banky Svolení k inkasu na úhradu stravného a úplaty s minimálním limitem: ZŠ – 800,Kč a MŠ – 1 200,- Kč pro jednoho strávníka. Příkaz pro stažení inkasa bude vždy k 20. dni
daného měsíce na měsíc následující.
2) Vyplněný Souhlas s platbou inkasním způsobem (najdete v příloze) doručíte ředitelce školy
v přípravném týdnu (24. – 28. srpna 2020) do kanceláře školy.
3) Teprve na základě předání potřebných údajů škole bude možné zadat příkaz k inkasu
z Vašeho účtu. Nahlášením limitu nemůže dojít k zneužití stahování částek z Vašeho účtu.
Inkasní platba bude stahována podle skutečných pracovních dnů a platné sazby jednotlivých
kategorií. Přeplatky za odhlášené obědy budou odečítány s dvouměsíčním zpožděním.
4) Pokud nemáte bankovní účet, můžete nadále platit v hotovosti v kanceláři školy. Termíny
jsou zveřejněny na webových stránkách školy nebo vyvěšené na obvyklém místě v budově
ZŠ/MŠ.
5) Inkasním způsobem bude možné platit stravné a úplatu (ŠD, MŠ) od října 2020. První stáhnutí
finanční částky z Vašeho bankovního účtu bude 20. září 2020.
6) Platbu na měsíc září je nutné provést do 20. srpna převodem na účet nebo v hotovosti
v kanceláři školy v přípravném týdnu (24. – 28. srpna 2020) ve výši dle následující tabulky.
MŠ
ZŠ
D

kategorie A (děti narozené od 1. 9. 2014)
kategorie D (děti narozené do 31. 8. 2014)
kategorie F (žáci narození od 1. 9. 2009)
kategorie G (žáci narození do 31. 8. 2009)
kategorie H (dospělí)
*

V Bílém Podolí dne 4. 8. 2020

stravné 35,- Kč/pracovní den + 300,- Kč úplata MŠ*
stravné 41,- Kč/pracovní den + 300,- Kč úplata MŠ*
stravné 22,- Kč/oběd + 150,- Kč úplata ŠD
stravné 26,- Kč/oběd + 150,- Kč úplata ŠD
stravné 26,- Kč

pětileté děti úplatu MŠ nehradí, mají nárok na bezplatné vzdělávání
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