
Bezhotovostní platby za stravování pro školní rok 2022/23 

 
Vážení rodiče a zaměstnanci - strávníci školní jídelny Základní školy a mateřské školy Palkovice. 

Naše škola se rozhodla pro změnu bezhotovostní platby za stravné a ke změně čísla účtu určeného jen 

pro placení za stravné. 

 

 

 

Co je třeba pro to udělat?  
1. Zajít do banky, v níž máte zřízen svůj účet, zadat povolení k inkasu ze svého účtu na účet 

našeho zařízení, nechat si potvrdit v bance povolení inkasa pro ZŠ a MŠ a donést 

potvrzení ved. školní jídelny. 

2. nebo použít internetové bankovnictví svého účtu a zadat povolení k inkasu ze svého účtu 

na účet našeho zařízení, vyžádat si potvrzení a zaslat na email jidelna@zspalkovice.cz 

nebo vytisknout a donést ved. školní jídelny (některé banky potvrzení nezasílají) 

  

 

název zařízení: Základní škola a mateřská škola Palkovice  

číslo účtu příjemce platby: 307732249  

kód banky příjemce platby: 0300  

limit jednotlivé platby inkasa pro žáky ZŠ a zaměstnance: 900,- Kč  

pro žáky MŠ: 1100,- Kč  

Nezadávat variabilní ani specifický symbol  
Stanovení horního limitu povolení inkasa:  

a) Rodič se rozhodne pro možnost součtování plateb více strávníků (tj. rodiče a děti nebo součet 

plateb u sourozenců) a následnému stáhnutí jednou částkou ze stejného čísla účtu, hranice 

horního limitu povolení inkasa musí být součtem záloh všech strávníků (např. rodiče mají 2 děti, 

limit-záloha na každé dítě činí 900,- Kč, chtějí využít možnosti součtování plateb, pak konečný 

horní limit inkasa bude součtem záloh, tedy 1800,- Kč). Odhlášené obědy budou odečteny v 

následujícím měsíci (např. v měsíci říjnu za měsíc září atd.)  
b) Pokud se rodič rozhodne, že chce, aby byly platby provedeny jednotlivě za každé dítě, pak 

horní hranice limitu inkasa na každé dítě bude zvlášť ve výši jedné zálohy.  

 

První platba na září bude inkasována z vašeho účtu 29. 8. 2022 a na říjen 5. 10. 2022.  

MŠ: 

strávníci 2 – 6 let 22 dnů x 41,- 902,- Kč 

strávníci 7 let  22 dnů x 45,- 990,- Kč (tj. od 1. 9.2022 do 31. 8. 2022 dovrší 7 let)                                           

Pak už jen hlídat, aby na vašem účtu v bance byl dostatek hotovosti. Další informace Vám ráda 

poskytne vedoucí školní jídelny p. Hlaváčová Marcela tel. 558 441731 

 

 

V případě nemoci si musíte odhlásit obědy tel. 558 441 731, 558 441 732 nebo na email 

jidelna@zspalkovice.cz nebo na edookit. Za neodhlášené obědy se platí doplatek do plné 

ceny oběda.  

 

 

 

 

V Palkovicích dne 01.06. 2022                                Mgr. Milan Šponer ředitel školy 
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Přihláška ke školnímu stravování pro školní rok 2022/23 

 

 

Příjmení:………………………….                     Jméno: …………………….. 

 

 

Datum narození:……………………                         Třída:……………….  

 

Tel. číslo zákonného zástupce:……………………………………………………… 

 

Email……………………………………………………… 

 

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování jsou strávníci zařazeni do věkových 

skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. 

Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout do jídlonosiče první den nepřítomnosti strávníka. 

Další dny nepřítomnosti žáka musí být obědy odhlášeny, v opačném případě bude doúčtován 

doplatek, který se skládá z režijních a mzdových nákladů. 

Osobní údaje žáka budou zpracovány v souladu  s nařízením  GDPR a směrnicí o ochraně 

osobních údajů. 

 

Datum: ……………………………………               

 

 

 

Podpis rodičů: …………………………………………………  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Potvrzení k povolení inkasa pro zařízení Základní škola a mateřská škola Palkovice 

 

Příjmení a jméno strávníka (dítěte): ……………………………………......................................            

Třída: …………………..........… 

číslo účtu/kód banky (z něhož bude platba prováděna): …………………………………………. 

variabilní symbol: (nevyplňovat, každý měsíc bude jiný!) 

Majitel účtu: …………………………………………………………………. 

Počáteční datum účinnosti povolení inkasa: ……………………………. 

Inkaso je povoleno ve prospěch účtu: 307732249/0300 

 

V……………………………   dne ………..………. 

 

 

 

 

……………………………………………    ……………………………... 

podpis zákonného zástupce/strávníka    razítko a podpis pracovníka  

              banky 

 

 

 


