Informace pro rodiče č. 4 – Platby za obědy
•

Možnost platby z účtu – obědy – z důvodu finální evidence prosím
uveďte v návratce, který ze způsobů úhrady obědů jste zvolili a jaký
počet obědů. Připomínám, že plná platba s denní docházkou je za
19 předem hrazených obědů. Lze zvolit i jiný počet odebraných
obědů měsíčně, jak již bylo uvedeno modelově v informacích č. 1.,
V takovém případě se řiďte cenou obědů dle věkové kategorie krát
počet jídel. Pokud si nebudete jisti, zavolejte.
o V případě, že jste zvolili hotovostní platbu, u kategorie dětí
do 10 let to znamená pravidelnou měsíční úhradu 399 Kč,
u kategorie starších pravidelnou měsíční úhradu 437 Kč.
o Stejné částky nastavte v případě trvalých plateb z Vašeho účtu na účet školy 1525818379/0800 s poznámkou
pro příjemce, o jakou platbu se jedná, resp. za koho je úhrada provedena. Platbu nastavte na prvního
v měsíci.
o Protože družina bude dále hrazena měsíčně podle docházky, a navíc se jedná o nízké částky, bude úhrada za
školní družinu prováděna již pouze hotově, měsíčně a po ukončení měsíce. Možnost úhrad přes inkaso
obědy + družina se tímto ruší.

•

Elektrozařízení – v průběhu měsíce září plánujeme odvoz elektrozařízení z školního sběrného místa. Máte-li doma
holící strojek, mikrovlnou troubu, či jiné drobné elektrozařízení, které dosloužilo, lze jej přinést do školy k ekologické
likvidaci. V případě, že si nejste jisti, co tam patří, zavolejte si. Elektrická lokomotiva NE.

•

Přečtení informací potvrďte do karty informací pro rodiče.

……………………..návratka – vraťte do 13. 9. 2019 ……………………………….……………………….Platby za obědy…………………………….

Pro platbu školních obědů za mé dítě

Volím variantu (vyznačte)
•

hotovostních plateb

počet obědů měsíčně ……...

•

trvalého příkazu na účet 1525818379/0800

počet obědů měsíčně ………

o
o
o

V případě trvalého příkazu bude platba realizována k prvnímu dni v měsíci.
Možnost platby inkasem již nebude možná.
Družina bude hrazena hotově.

V Rapoticích dne
podpis zákonného zástupce

