Mateřská škola Velká Bíteš,
Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání – svolení s inkasem
Úhrada úplaty za vzdělávání, dále i školné se vybírá formou svolení s inkasem
ve prospěch účtu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové
organizace. Platí i pro rodiče MŠ Lánice 300, Velká Bíteš.
Úhrada úplaty za vzdělávání byla stanovena ředitelkou školy interní směrnicí MŠ/14/2021
na částku 400,- Kč /měsíčně.
Svolení k inkasu 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 500,- Kč na jedno dítě.
Inkaso bude strháváno k 15. dni příslušného měsíce, tzn. na měsíc září 2021, bude
strženo 15. září 2021, atd.
Svolení s inkasem si, prosím, naveďte a tiskopis doručte nejpozději do 20. 8. 2021.
Způsob doručení tiskopisu:
1) naskenovaný nebo vyfocený zaslat e-mailem na: podatelna@skolkabites.cz
2) vhodit tiskopis do poštovní schránky na budově MŠ Lánice (platí pro obě MŠ).
Prosím, nezadávejte datum ukončení souhlasu s inkasem. To provedete až po
ukončení docházky dítěte do MŠ nebo v době, kdy se pro dítě stane předškolní vzdělávání
povinné a bude od školného osvobozeno. Na to Vás předem upozorníme.
UPOZORNĚNÍ:
děti, které dovršily do 31. 8. 2021 věku pěti let, jsou předškoláci a jsou od úplaty od 1. 9. 2021
osvobozeny. To znamená, že rodiče nebudou zadávat souhlas s inkasem.

----------------------

odstřihnout a vrátit do MŠ nejpozději do 20. 8. 2021 -----------------------

Vyplňte TISKACÍM PÍSMEM
Jméno, příjmení dítěte …………………………………………… Datum narození:……………..
Bydliště:…………………………………………………………………………………………………
Potvrzení banky - svolení k inkasu:
ve prospěch Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace:

1624772329/0800
Jméno a příjmení majitele účtu: ………………………………………………………………………
Bankovní účet/ kód banky: ……………………………………………………………………………
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:……………

