
Ceny obědů a způsob platby stravného se od 1.9.2017 mění  pro  MŠ i ZŠ 

Husinec 

K datu  1.9.2017 se dle vyhlášky o školním stravování  107/2005 Sb. mění způsob placení 

stravného pro strávníky ZŠ a MŠ Husinec.  

Stravné se bude platit zálohově, to znamená 1.9.2017    na  září   2017 

                                                                1.10.2017  na  říjen  2017 atd. 

      Přeplatky stravného za neodebrané obědy budou odečteny z částky stravného v následujícím    

      měsíci, příklad - přeplatky za měsíc září 2017 budou vráceny na účty říjnu 2017 atd. 

Způsob platby 

Obědy se platí na  následující  měsíc  inkasem z bankovního účtu.  Ten, kdo ještě nemá povolení k 

inkasu na stravné založené, stává se od 1. 9. 2017 povinností.  

Od 1.9.2017 se ceny obědů mění o 1,- Kč  

Ceny jídel:   MŠ děti  do  6 let - přesnídávka 7,00 Kč, oběd  15,50 Kč, odpolední svačina  6,50 Kč      

                                     celkem 29,00 Kč   (původní 28,-Kč) 

                     MŠ děti nad 6 let -  přesnídávka 7,50 Kč, oběd 16,50 Kč, odpolední svačina  7,00 Kč  

                                     celkem 31,00 Kč  ( původní  30,-Kč) 

                     ZŠ   oběd  7 – 10 let       24,00 Kč  ( původní  23,-Kč) 

                     ZŠ   oběd  11 – 14 let     26,00 Kč  ( původní  25,-Kč) 

                     ZŠ   oběd  15 a více        28,00 Kč ( původní  27,-Kč) 

 

 

Kdo nastaví limitní částku na účtu, musí počítat s maximálním počtem pracovních dní v 

měsíci 23.  

23 dní x vybraná kategorie a vznikne finanční limit pro platbu inkasem. 

Výjimečně lze stravu zaplatit jednorázovým bankovním převodem na účet pro mimořádné platby či 

v hotovosti v kanceláři školy. 

Neúspěšné inkaso 

Neprojde-li inkasní platba (zjistíte na výpisu z účtu), kontaktujte účetní ekonomického úseku. ŠJ 

inkasuje platby pouze jednou měsíčně, nemůže provádět dodatečná inkasa a nemá oprávnění 

zjišťovat, proč jednotlivé platby neprošly (podle zásady nejsem vlastník účtu = nedostanu 

informace). 

Možné případy problémů s inkasem: 

 nedostatečné množství finančních prostředků na účtu  

 požadovaná částka přesáhla Vámi zadaný finanční limit  

 povolení k inkasu jste dali např. jen pro školní rok a zapomněli jste souhlas obnovit  

 došlo ke změně čísla účtu (původní účet byl zrušen a nový nenahlášen)  

 limit jste nezadali jako měsíční, ale např. na 10 měsíců atd.  

 při domácím zadávání inkasa, nevyplňovat variabilní symbol       

 


