
Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží
příspěvková orga n izace

Na Nábřeží t374/4g,736oL HAVÍŘoV - MĚsTo

VZOR:
příkaz k povolení inkasa
Jméno majitele účtu:
číslo účtu:

PaedDr atoplu

vyplníte VRŠE jméno
vyplníte VAŠE číslo účtu

lnkaso ve prospěch příjemce platby: ZŠ ttta Nábřeží 
] r. ,

Číslo účtu.příjemce platby: 86-6056680217 kód banky: 0100 rj,i,,i1.1
, ,,,a, "',,]

Limit platby inkasa: ZŠ750,- Kč, MŠ 950,- Kč (pro jednoho strávníka)
lnkasníplatba však bude stahována podle skutečných pracovních dnů a platné sazby
jed notlivých kategoríí.

Jelikož první příkaz ke staženíinkasa z vašeho účtu bude ke L2.9,202L, prosím o vloženíprvotní
platby 750,- Kč (ZŠ), 95o Kč (MŠ) na účet zŠ trta Nábřeží (86-605668 o2]7lo]:oo) do 31. 8,2o2I,
aby mohla být strava odebírána od 1. 9. 2O2t. Tuto platbu vložte v KB u pokladny nebo
PŘEVODEM z vašeho účtu na účet ZŠ Na Nábřežís varjabilnt'm svrnbolern, kterÝ vá
školní iídelna
Potvrzení o zřízení lNKASA, kteryí vám vydá vaše banka, doručte (osobně nebo zašlelte,}ti:,,ii;,t

na adresu školy nejpozdějído 31. 8. 2027. i,, .

Základní Škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace
pracoviště - školní jídelna
Na Nábřeží t374149
736 01 Havřov - Město

tel.: +420 596 802 537,737 468 041

Teprve na základě předánípotřebných údajů školníjídelně bude rnožné zadat příkaz k inkasu
z vašeho účtu. l)ij.],i.,, i

Strávníci budou automaticky přihlášeni ke stravování, rodič je povinen pouze nahlásit případné
odhlášky do 12.30 hod. (v MŠ, resp. ve ŠJ Na Nábřeží- tel.: 596 802 537,7g7 468 o41).
Cdhlášenía přihlášeníobědů je také možné přes yurru§Lq!.rq.y_p.c4, info rmace na wwvl/,ž§natbi"ez i-
havirov.cz a v kanceláři školní jídelny.
K odběru obědŮ siv kancelářiŠJ zakoupíte čip za !75,- Kč. Po ukončení stravovánía odevzdáňí
nepoškozeného čipu, vám bude částka vrácena. \//r./laaSoňa Navrátilová, v

ředitel školy
Novák, v. r

vedoucí školníjíd y

INKASNÍZpŮSOB úhrady stravného 
: ,

Každý strávník (jeho zákonný zástupce) sizřídíu své banky PŘÍrnZ K POVOLENÍtruXnSn n" ]

úhradu stravného (NE trvalý příkaz) s minimálním krytím (límít) na účtu750,- Kč pro jednoho
strávníka /u MŠ 950 Kč/. Příkaz pro strženíínkasa bude viPy ke L2. toho daného měsíce. ,. :..: .

Přihlášení iednotlivých strávníků proběhne od 26.8. 2021, v době od 7:00 - 12:30 hod.. ,

!, .,'! 1: ,':] " i-!

,".].,: i',.,


