MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ CEREKEV

Tyršova 367, 394 03 Horní Cerekev
tel.: 722 356 481 - učitelky, 565 396 232- ředitelna, jídelna
PRO RODIČE DOMŮ

Platba stravného:
Vratná záloha na stravné v částce 800,- bude placena v hotovosti v KUCHYNI p.Slavičínské do 5. dne po nástupu dítěte do mateřské školy. Tato vratná záloha bude vrácena na Váš účet
po odchodu dítěte z MŠ po vyrovnání nedoplatků.
K 20. dni v měsíci provádíme inkaso stravného zpětně za uplynulý měsíc.

Odhlášky:
Obědy se odhlašují den předem do 14hod. nejpozději v den nepřítomnosti do 6:30 hodin na
tel: 565 396 232 – jídelna, 727 967 862 – moje osobní číslo, messenger na jméno – Irena
Slavičínská nebo e-mail : sj.irca.hornicerekev@seznam.cz,
V PŘÍPADĚ NEOMLUVENÍ VÁM BUDE ÚČTOVÁNA VÝŠE STRAVNÉHO BEZ ODPOLEDNÍ
SVAČINY. V PRVNÍ DEN NEPŘÍTOMNOSTI NEOMLUVENÉHO DÍTĚTE SI MŮŽETE VYZVEDNOU
OBĚD V KUCHYNI OD 11.00 – 11.15HOD, DO VLASTNÍCH JÍDLONOSIČŮ.
PROSÍM RODIČE, ABY DBALI VČASNÉHO PŘÍCHODU DO ŠKOLKY NEJLÉPE DO 7.30 HOD.

K tomuto dopisu je přiložena Přihláška ke stravování a potvrzení zřízení inkasa plateb za stravné
a školné z běžného účtu v bance, kterou žádáme vyplnit, popřípadě potvrdit bankou.
Přihlášku prosím vrátit do kuchyně a zřídit si inkaso s limitem a libovolným vstupem. Aby
limit vyšel na školné a stravné. Jinak neproběhne platba a vznikne zbytečný problém.

UPOZORNĚNÍ :
Pro rodiče, ve vyjmečném případě je možnost úhrada v hotovosti, ale vzhledem ke špatné
zkušenosti preferuji strhávání inkasem :-(
Prosím o uvedení na co je Vaše dítě alergické. Pouze to co určil lékař a ne, že mu něco nechutná
:-).
Předem děkuji za Vaši spolupráci
vedoucí školní jídelny Irena Slavičínská
moje tel.číslo: 727 967 862
email: sj.irca.hornicerekev@seznam.cz

Přihláška ke stravování a potvrzení zřízení inkasa plateb za
stravné

Příjmení a jméno strávníka…………………………………………………………………………
Bydliště …………………………………………………………………………………………………….
Kontaktní telefon a e-mail …........................................................................
Jako zákonný zástupce dítěte, souhlasím a beru na vědomí, že mé dítě budu trvale
automaticky přihlášeno na stravování na každý měsíc ve školním roce a já si budu zajišťovat
pouze odhlašování stravy. Jsem seznámen, že inkaso se bude provádět vždy k 20. dni daného
měsíce.
Zavazuji se, že v případě mého úmyslu zrušit účet, nebo jen zrušit platby za stravné formou
plateb z účtu, nebo při nedostatku finančních prostředků na účtu, ihned tuto skutečnost
nahlásím ředitelce mš, kde v hotovosti vyrovnám případné vzniklé nedoplatky.
Zajistím ve svém peněžním ústavu povolení k inkasu plateb za stravné na účet Mateřské
školy Horní Cerekev, Tyršova 367, 394 03 Horní Cerekev u Komerční banky číslo:

78-76340247/0100
Potvrzení zřízeného inkasa na mém účtu č: …………………………………………………………………………
razítko banky a podpis
nebo
Čestné prohlášení majitele účtu o zřízení povolení k inkasu v případě internetového
bankovnictví:
Prohlašuji, že jsem vlastníkem shora uvedeného účtu a dnešního dne jsem pomocí
internetového bankovnictví zřídil a dal povolení k inkasu pro platby na stravné za shora
uvedeného strávníka na účet mateřské školy.
Potvrzuji správnost údajů a stvrzuji, že mám zřízeno povolení k inkasu na svém účtu.

Horní Cerekev, 30. 8. 2021

Podpis zákon. zástupce……………………………

