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Bezhotovostní platby stravného a školného 
 
Vážení rodiče, 
naše mateřská škola umožňuje platit strávníkům stravné a školné bezhotovostním převodem 
z Vašeho účtu formou inkasa na účet naší mateřské školy vedený u Komerční banky ve 
Slavičíně. 
 
Platby budou prováděny inkasem z Vašeho účtu vždy k 20. dni stávajícího měsíce (např. 
platba stravného za září a školného na říjen bude inkasována 20. října, v případě víkendu 
nebo svátku následující pracovní den). Školné na září bude staženo 20. září. 
     
Postup při zavedení bezhotovostní platby 
 
1. Zajít do banky, kde máte zřízen svůj účet nebo přes internetové bankovnictví zadat 
povolení k inkasu ze svého účtu na účet naší organizace: 
 
 - název: Mateřská škola Slavičín, příspěvková organizace, Dlouhá 470, Slavičín 
 - číslo účtu příjemce platby: 86-2031710207/0100 
  - nezadávat variabilní symbol!!! 
 - limit jednotlivé platby inkasa doporučujeme 1500,-- Kč pro jedno dítě, pro dvě   
   děti (sourozence) pak 3000,-- Kč 

- pro 2 a více dětí povolit frekvenci mezi inkasy „0“ (nula), aby si MŠ mohla stáhnout 
  více inkas v jeden den                          

 - počáteční datum účinnosti: 1. 8. 2021 
 - nechat potvrdit v bance povolení inkasa pro naši organizaci (viz další list) 
2. Rodiče, kteří požadují platbu inkasem, musí doručit potvrzení o povolení inkasa 
nejpozději do 10. 9. 2021 vedoucí školní jídelny, případně vedoucí učitelce nebo ředitelce 
mateřské školy (po domluvě mimořádně do 15. 9. 2021). 
3. Zkontrolovat si dostatek hotovosti na Vašem účtu a částku, která Vám byla stržena. 
4. Pokud nesouhlasíte s platbou inkasem, můžete platit převodem z účtu. Ve výjimečném 
případě v hotovosti (pouze se souhlasem vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy). 
Přinesete vyplněný tiskopis „Potvrzení k povolení inkasa v MŠ (nevyplněný bankou) pouze 
z důvodu evidence strávníků. Pro platbu převodem z účtu Vám bude přidělen variabilní 
symbol, který budete používat po celou dobu docházky a ve všech našich MŠ. 
 
Další informace získáte na telefonních číslech: 
MŠ Vlára - 577341301, 731465898 
MŠ Nevšová - 739314827 
MŠ Hrádek – 734352379 
ředitelka MŠ - 734296906 
nebo na mailu: jidelna@msslavicin.cz 
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Potvrzení k povolení inkasa pro Mateřskou školu Slavičín, 
příspěvková organizace, Dlouhá 470, 76321 Slavičín 

 
 
Jméno a příjmení strávníka ……………………………………………….. datum narození …………………….. 
 
Mateřská škola ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Číslo účtu a kód banky (z něhož bude platba prováděna) …………………………………………………….. 
 
Majitel účtu …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon a e-mail …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Počáteční datum účinnosti povolení inkasa …………………………………………………………………………. 
 
Inkaso je povoleno ve prospěch účtu 86-2031710207/0100 
 
 
 
V ………………………………………..  Dne …………………………………… 
 
 
 
Podpis zákonného zástupce strávníka: …………………………………………………………… 
 
 
 
 
Razítko a podpis pracovníka banky: ……………………………………………………………….. 
 
případně potvrzení z internetového bankovnictví o zřízení Povolení k inkasu – lze vytisknout 
při zřizování inkasa. 
 
 
 
Potvrzuji, že nesouhlasím s platbou stravného a školného inkasem. 
 
Podpis zákonného zástupce strávníka: …………………………………………………………… 


