
Mateřská škola Velká Bíteš, 

Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace 
 

 

Úhrada úplaty stravného 
 
Úhrada stravného je realizována formou svolení s inkasem ve prospěch účtu Mateřské 
školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace, která pro obě naše MŠ vaří. 
 
Úhrada stravného je stanovena vedoucí školního stravování ve výši 40,- Kč a 48,- Kč (děti 
s OŠD) za celodenní stravování (viz. Vnitřní řád školní jídelny - výdejny, který je na 
přihlášce pro nové děti a je celoročně umístěn v MŠ a na webových stránkách). 
 
„Svolení (souhlas) s inkasem“ lze navést u kterékoliv spořitelny nebo banky. Platbu si 
můžete také zadat přes internetové bankovnictví z domova. Pokud banka požaduje zadání 
limitu strhávané částky, uveďte minimální hodnotu 2 000,- Kč na jedno dítě. 
 
Pokud máte v MŠ již souhlas s inkasem naveden pro sourozence níže uvedeného dítěte  
(ať již odešlo do ZŠ nebo zůstává v MŠ), není třeba opětovně svolení v bance zadávat.  
Je třeba si pouze zkontrolovat limit strhávané částky (pokud ho máte) a případně limit 
navýšit. 
 
Inkaso bude strháváno k 15. dni v měsíci na měsíc následující (tzn. předem). 
 
Svolení s inkasem si, prosím, naveďte, a nejpozději do 26. srpna 2022 vyplněný  tiskopis 
naskenujte nebo ofoťte a pošlete emailem na: jidelna@msbites.cz, nebo vhoďte do 
schránky na plotě u Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538.  
Poslední možnost pro předání Přihlášky na stravování a Souhlasu s inkasem je 
pondělí 29. srpna 2022 na třídní schůzce.  
 
Prosím, nezadávejte datum ukončení souhlasu s inkasem. To provedete až po ukončení 
docházky dítěte do MŠ. 
 

------------------------------------------  odstřihnout-------------------------------------------------------- 
                        ČITELNĚ - TISKACÍM 
Dítě:  
Jméno, příjmení………………………………………………………………………………………… 

Datum narození………………………………………………………………………………………… 

Bydliště………………………………………………………………………………………………….. 

 
Potvrzení banky - svolení k inkasu: 
ve prospěch Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace: 
101277201/0800 
 
Jméno a příjmení majitele účtu………….…………………………………………………………… 
 
Číslo bankovního účtu………………………….…………………………………………………….. 
Variabilní symbol neuvádějte! 
 
 
Potvrzení banky……………………………………………………………………………………….. 
V případě internetového bankovnictví stačí pouze vyplnit přiložený dotazník, není třeba 
potvrzení z banky. Do potvrzení banky napište: NAVEDENO ELEKTRONICKY.   
 
 
 
Podpis zákonného zástupce……………………………………Ve Velké Bíteši, dne …………… 

mailto:jidelna@msbites.cz

