
Příloha vnitřního řádu č.1

Placení stravného :
Stravné můžete zaplatit jedním z těchto způsobů:
a) inkasním způsobem - nejvýhodnější
Jestliže jste se rozhodli platit stravné z účtu ,dohodněte si s Vaším peněžním
ústavem  ,, Souhlas s inkasem- cílený na úhradu stravného s minimálním krytím
( limit ) na účtu 1000,- Kč pro jednoho strávníka.V měsíci zřízení zaplatíte ve
školní jídelně zálohu 1000,- Kč , v dalších měsících pak jen skutečně projedenou
stravu za předchozí měsíc. Po ukončení školní docházky Vám školní jídelna
Vaši zálohu vrátí. Stahování plateb bude prováděno vždy ke 12.dni v měsíci –
zajistěte si dostatečné krytí.Po zřízení souhlasu s inkasem nahlaste ve školní
jídelně Vaše číslo účtu,z kterého budou platby stahovány.

VZOR SOUHLASU S INKASEM:
Jméno majitele účtu:                         vyplníte  VAŠE  jméno
Číslo účtu:                                         vyplníte  VAŠE  číslo účtu
Inkaso ve prospěch příjemce platby: ZŠ Mládežnická ,Havířov-Podlesí
Číslo účtu příjemce platby:               107-8311120217 kód banky 0100.
Variabilní symbol:                            evidenční číslo strávníka –zjistíte v jídelně
Limit platby inkasa -                        1 000,- Kč ( pro jednoho strávníka) .
b) Trvalým příkazem
Zadáte si trvalý příkaz k placení stravného s termínem k 20. dni v měsíci. Platba
musí být na účtu vždy k 20.dni na měsíc následující.Variabilní symbol si
vyzvednete ve školní jídelně.Případné přeplatky Vám budou vráceny na účet
v měsíci červenci.
c) Složení platby v bance
Peníze můžete složit v bance na účet školní jídelny. Ve školní jídelně si
vyzvednete variabilní symbol,který budete používat při každé platbě.Platba musí
být provedena nejpozději 20.den na další měsíc.

POZOR: všichni, kteří budou platit obědy bezhotovostním způsobem budou mít
automaticky na každý následující měsíc  obědy objednané !Jedná se i o měsíc
září následujícího školního roku. V případě , že nebudete chtít oběd na první a
další dny následujícího měsíce ( např.z důvodu nemoci),je možné obědy odhlásit
osobně nebo telefonicky nejpozději jeden den předem do 13,30 hod.( den
předem = den,kdy probíhá vyučování).NEODHLÁŠENÁ STRAVA=
ODEBRANÁ !Nezapomeňte oznámit ukončení stravování!!!!


