
Bezhotovostní platby za stravování  
  

Vážení rodiče, zaměstnanci a ostatní strávníci školní jídelny Gymnázia Mikuláše Koperníka. 

Naše škola umožňuje bezhotovostní platby za obědy.  

 

 

Co je třeba udělat?  

  

1. Zajistit si povolení k inkasu u vaší banky:  

název zařízení (naše zařízení):   

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, 

17. listopadu 526, 743 01 Bílovec, IČ: 00601667, DIČ: CZ00601667 

číslo účtu příjemce platby (naše zařízení): 115-7502140267 

kód banky příjemce platby (naše zařízení): 0100  

limit jednotlivé platby inkasa: 700,- Kč oběd + 300,- Kč svačinka  

Nezadávat variabilní ani specifický symbol  

Stanovení horního limitu povolení inkasa:   

a) Pokud se rozhodnete pro možnost součtu plateb více strávníků (např. součet 

plateb u sourozenců) musíte nastavit hranici horního limitu inkasa jako součet záloh 

všech strávníků (např. pro dvě děti, záloha na každé dítě činí 700,- Kč, konečný horní 

limit inkasa bude součtem záloh, tedy 1400,- Kč). Nastavte četnost inkasa 1 x 

měsíčně.  

b) Pokud se rozhodnete, že chcete, aby byly platby provedeny jednotlivě za 

každé dítě, pak horní hranice limitu inkasa na každé dítě bude zvlášť ve výši jedné 

zálohy.  

  

  počáteční datum účinnosti (datum povolení inkasa): ………………………………..  

 a nechat si potvrdit v bance povolení inkasa pro školu.   

  

2. S potvrzením o povolení inkasa zajdete k vedoucí školní jídelny, která údaje zadá do 

stravovacího programu.  

3. Pak už jen hlídat, aby byl na vašem účtu vždy dostatek hotovosti.   

Další informace Vám rádi poskytnou vedoucí školní jídelny tel. 556 414 437 

sekretářka, nebo třídní učitelé.  



Potvrzení k povolení inkasa pro zařízení ………………………………………….............  

  

Příjmení a jméno strávníka (dítěte): ……………………………………...................................... 

číslo karty (čipu) ve školní jídelně: …………………….              Třída: …………………..........… 

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

variabilní symbol: (nevyplňovat, každý měsíc bude jiný!)  

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

Počáteční datum účinnosti povolení inkasa: …………………………….  

Inkaso je povoleno ve prospěch účtu:115-7502140267/0100  

  

  

V……………………………   dne ………..……….  

  

  

  

  

……………………………………………       ……………………………...  

podpis zákonného zástupce/strávníka            razítko a podpis pracovníka   

                       banky  
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