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Školní jídelna p ři ZŠ Františka kardinála Tomáška Studénka 
 
Pokyny pro bezhotovostní platbu stravného žák ů 
 
Vážení rodiče, platba za stravné ve školní jídelně se uskutečňuje inkasem z ú čtu 
zákonného zástupce žáka, a to vždy zálohov ě předem . 
  
Školní jídelna bude provádět inkaso z účtu zákonného zástupce žáka (uvedené v Přihlášce 
ke stravování) a to vždy k 20. dni v m ěsíci  jako zálohu na stravné následujícího měsíce.  
 
Na konci měsíce bude provedeno vyúčtování stravného dle skutečně odebraných obědů 
(příp. svačin) a o vzniklé přeplatky bude sníženo inkaso stravného na následující měsíc. 
 
K tomuto účelu je třeba v bance, v níž máte zřízen svůj účet, zadat 
povolení k inkasu  ze svého účtu ve prospěch účtu školní jídelny. 
 
Číslo účtu školní jídelny: 155098137/0600 
 
Nezadávat variabilní ani specifický symbol. 
 
Při zadání povolení k inkasu z účtu je možné nastavit horní limit jednotlivé platby ink asa. 
Při stanovení tohoto limitu je třeba brát v úvahu maximální možnou měsíční výši zálohy, 
která odpovídá max. 23 pracovním dnům x cena oběda (příp. svačiny). 
Pokud se rodič rozhodne pro součtování plateb více strávníků (součet plateb u sourozenců) 
a následné 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 bude činit 700,- Kč, při součtování plateb pak konečný horní limit inkasa bude 
součtem záloh, tedy 1400,- Kč). 
 
Nastavte četnost inkasa 1x za m ěsíc. 
 
K datu inkasa z účtu (tj. k 20. v měsíci) je třeba zajistit na účtu dostatek finančních 
prostředků. V opačném případě inkaso nebude provedeno a nelze ho provést v daném 
měsíci opakovaně. (Vlastník účtu musí následně zadat příkaz k úhradě.) 
 
V případě, že inkaso nebude provedeno a finan ční prost ředky nebudou na ú čet školní 
jídelny p řipsány do konce m ěsíce, bude dít ě automaticky odhlášeno ze školního 
stravování na následující m ěsíc. 
 
Povolení k inkasu je třeba nastavit s účinností nejpozd ěji od srpna – k 20. 8. již bude 
stažena první záloha na stravné za zá ří.  
 
Případné dotazy zodpoví vedoucí školní jídelny p. Marie Rucká na tel. čísle 556 403 323.  
 
 
Ve Studénce dne 15. 6. 2020 
 
 
 
Marie Rucká 
vedoucí školní jídelny 
 
 
 
 


