
Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace 

 

Bezhotovostní platby stravného 
Naše škola umožňuje strávníkům platit stravné bezhotovostním převodem z Vašeho účtu na účet 

školy vedený u Komerční banky, Třinec. 

Platby budou prováděny inkasem z Vašeho účtu vždy k 20. dni předcházejícího měsíce, platba 

(np. platba za říjen bude inkasována v září). 

 

Postup při zavedení bezhotovostního placení 

1. Zajít do banky, kde máte zřízen svůj účet nebo přes internetové bankovnictví zadat 

povolení k inkasu ze svého účtu na účet Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské 

školy, Třinec, příspěvková organizace, U Splavu 550, 739 61 Třinec 

 

* číslo účtu příjemce platby:  43-901530287 

* kód banky příjemce platby:  0100 

 

* limit jednotlivé platby inkasa-doporučujeme minimálně:     

 - při odběru přesnídávky, oběda, svačiny            900,- Kč  

 - prodloužený provoz (4x jídlo)                1.100,- Kč   (pouze MŠ Konská) 

 

* počáteční datum účinností:  datum povolení inkasa 

* nechat potvrdit v bance povolení inkasa pro ZŠ (viz níže) 

  

      2.  Strávníci, jež požadují platbu inkasem od následujícího měsíce, musí doručit potvrzení 

o povolení inkasa nejpozději do 15.dne běžného měsíce vedoucí školní jídelny nebo vedoucí 

učitelce MŠ. 

3. Pak už jen hlídat, aby na Vašem účtu v bance byl vždy dostatek hotovosti. Platby budou 

odepsány z vašeho účtu vždy k 20. dni v měsíci na úhradu stravného v následujícím měsíci. 

 

Další informace získáte na telefonním čísle:  558 551 510 – vedoucí ŠJ   nebo 

       558 551 505 -  ekonom. zást. ředitele 

V případě, že už využíváte plateb inkasem, není třeba nové potvrzení, ale dle 

potřeby upravit limit pro povolení inkasa. 

 

---------------------------------------zde odstřihnout------------------------------------------- 
Potvrzení o povolení inkasa pro Jubilejní Masarykovu základní školu a mateřskou školu, 

Třinec, příspěvková organizace, U Splavu 550, 739 61 Třinec 

 

Jméno a příjmení strávníka: ………………………………………………………………………… 

Mateřská škola ………………………………………     

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

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

Počáteční datum účinností povolení inkasa: ……………………………………………………….. 

Inkaso je povoleno ve prospěch účtu   43-901530287/0100 vedeného u Komerční banky, a.s.,                                                                                                                 

pobočka  Třinec 

 

 

…………………………………………………..  ……………………………………………………….. 
 podpis zák. zástupce, telefon , e-mail                                potvrzení peněžního ústavu o nastavení inkasa 
    



         

Nejčastěji kladené otázky: 

 
Je možno platit jinou bezhotovostní formou než inkasem? 

Není.  Vzhledem k tomu, že výše platby za stravování je každý měsíc jiná, je nutné dodržet stanovený 

způsob úhrady. 

 

Co se stane, když v den inkasa nebudete mít na účtu peníze? 

Inkaso se neprovede a vy musíte, pokud se chcete stravovat, uhradit stravné v hotovosti u vedoucí školní 

jídelny nebo u vedoucí učitelky mateřské školy. Inkaso se provede pouze tehdy, je-li na účtu částka 

minimálně ve výši stravného. 

 

Na jakou maximální částku stanovit limit inkasa? 

Pro letošní školní rok doporučujeme stanovit limit pro inkaso minimálně  

       - při odběru přesnídávky, oběda, svačiny             900,- Kč 

      - prodloužený provoz (4x jídlo)                1.100,- Kč 

Tato částka pokryje stravné u všech kategorií strávníků při každodenním odběru stravy. 

 

Co když budu chtít skončit se stravováním ve školní jídelně? 

Odhlásíte stravování u vedoucí školní jídelny nebo u vedoucí učitelky mateřské školy a zrušíte souhlas 

k inkasu ve své bance. 

 

Jak odhlašovat obědy a jak to bude s přeplatky za stravné u bezhotovostního placení? 

Odhlášky stravného budou probíhat jak doposud – osobně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny nebo u 

vedoucí učitelky mateřské školy 

Přeplatky stravného budou zúčtovány s platbou za stravné ob  měsíc (přeplatky za září budou započteny 

s platbou na měsíc listopad), tzn. že inkasovaná částka bude snížena o vzniklý přeplatek. 

 

Ceny stravného od 1. září 2020                                                     kategorie 

      do 6 let              nad 6 let 

 

Přesnídávka, oběd, svačina      36,- Kč    38,- Kč 

Přesnídávka, oběd, svačina, 2.svačina     45,- Kč              47,- Kč 

 


