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Změny v platbách za stravování a školní družinu od 1. září 2021 

Vážení rodiče, zaměstnanci, žáci, studenti a ostatní strávníci, 

od 1. září 2021 se mění výše stravného pro všechny kategorie následovně: 

 žáci 7 – 10 let 24,- Kč 

 žáci a studenti  11 – 14 let 27,- Kč  

 žáci a studenti  nad 15 let 30,- Kč 

 zaměstnanci školy 30,- Kč 

 zaměstnanci gymnázia 59,- Kč 

 ostatní strávníci 61,- Kč 

 

Žáci, studenti a zaměstnanci školy hradí pouze cenu potraviny. V případě neodhlášení stravy v den, 

kdy na oběd není nárok, bude cena oběda navýšena o náklady na přípravu jídla ve výši 29 Kč (7 Kč 

za režijní náklady a 22 Kč za mzdové náklady). 

Kalkulace stravného pro zaměstnance gymnázia: Potraviny 30,- Kč  

 Režijní náklady 7,- Kč 

 Mzdové náklady 22,- Kč 

 Celkem 59,- Kč 

Kalkulace stravného pro ostatní strávníky: Potraviny 30,- Kč  

 Režijní náklady 7,- Kč 

 Mzdové náklady 22,- Kč 

 Zisk 2,- Kč 

 Celkem 61,- Kč 

Cena školného (úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině) se nemění, zůstává ve výši 200,- 

Kč za jedno dítě v družině, 100,- Kč za sourozence. 

Od 1. září rovněž dochází ke změně výběru stravného a školného na naší škole. Nadále už nebude 

možné platit stravné ani školné trvalým příkazem. Proto prosíme všechny, kteří tento způsob platby 

využívali, aby si nejpozději v červnu trvalý příkaz zrušili a nastavili si nově povolení k inkasu. V červnu 

2021 proběhne vyúčtování stravného a školného a přeplatky budou v průběhu letních prázdnin 

vráceny. 

Prosíme všechny, aby si už nyní zkontrolovali zůstatky na svých stravovacích účtech a upravili tak 

výši platby do konce června, ať nevznikají zbytečně vysoké přeplatky. Stejný postup platí i pro 

zálohy na školném. Pokud máte na stravném nebo školném dostatek záloh na úhrady do konce 

roku, zrušte už nyní své trvalé příkazy. 

Od září bude platba stravného i školného probíhat formou inkasa z Vašeho účtu. Stravné i školné 

je vybíráno předem, tudíž i inkasní platby budou vybírány měsíc dopředu, aby nedocházelo 

k případům, že se strávník stravuje nebo navštěvuje školní družinu, přestože nemá obědy či školné 



Základní škola F. Hrubína Havířov – Podlesí, příspěvková organizace 
F. Hrubína 1537/5, 736 01 Havířov-Podlesí 

Změny v platbách za stravování a školní družinu od 1. září 2021  

 

2 
 

zaplaceno. Školné už nebude možné platit několik měsíců dopředu, bude se stahovat vždy 

na následující měsíc spolu se stravným. 

Inkaso bude stahováno k 15. dni v měsíci na měsíc následující. Tzn.: první inkaso bude staženo 

15. srpna na měsíc září, 15. září na měsíc říjen, atd. 

Pokyny k nastavení inkasní platby 
1. Vyzvednout u vedoucí školní jídelny nebo vytisknout „Potvrzení k povolení inkasa“  

2. Navštívit banku, u níž máte zřízen svůj účet a zadat povolení k inkasu ze svého účtu na účet 

našeho zařízení nebo povolit inkaso ve svém elektronickém bankovnictví:  

- název zařízení:  Základní škola F. Hrubína Havířov – Podlesí, příspěvková organizace 

- číslo účtu příjemce platby:   10006-1800008734 

- kód banky příjemce platby:  0600   

- počáteční datum účinnosti (v případě stravování od září nutno nastavit stahování od srpna) 

- nezadávat variabilní ani specifický symbol  

- horní limity pro jednotlivé platby inkasa by měl být minimálně ve výši ceny oběda * 25 dní. 

Je lepší nastavit radši trochu vyšší, například:  

 žáci  7-10 let 700,- Kč  

 žáci a studenti  11 – 14 let 800,- Kč 

 žáci a studenti  nad 15 let 900,- Kč 

 zaměstnanci školy 300,- Kč 

 zaměstnanci gymnázia 700,- Kč 

ostatní strávníci     1.600,- Kč 

- v případě využití školní družiny je třeba navýšit limit o 200,- Kč (u sourozence 100,- Kč) 

- nechat si potvrdit v bance povolení inkasa pro ZŠ nebo vytisknout zadání inkasa z Vašeho 

elektronického bankovnictví 

3. S potvrzením o povolení inkasa zajít k vedoucí školní jídelny, která údaje zavede do stravovacího 

programu. Zavedení i každá další změna v platbě musí být hlášena nejpozději do 10. dne 

v měsíci.  

4. Zajistit, aby na Vašem účtu v bance byla částka určená k inkasu vždy k 15. dni v měsíci.  Strávníci, 

kteří uhradí stravu inkasním způsobem, mají automaticky objednanou stravu od 1. dne 

následujícího měsíce. Pokud je strávník nemocný nebo nechce odebírat stravu od 1. dne musí 

tuto skutečnost nahlásit vedoucí jídelny, nebo si stravu odhlásit přes internet. Pokud nedojde 

ke stažení inkasa stravného či školného, musí se platba uhradit v hotovosti nejpozději do konce 

daného měsíce. V opačném případě neposkytne jídelna ani družina danou službu od 1. dne 

v následujícím měsíci, ale až po uhrazení.  

5. Odhlášky budou zohledněny v inkasu s měsíčním zpožděním – odhlášky za září budou 

zohledněny v inkasu stahovaném v říjnu (platba na měsíc listopad).  

Další informace Vám ráda poskytne vedoucí školní jídelny  tel. 597 578 976, mobil 737 117 018.  

Změny ve stravování i využívání školní družiny je potřeba hlásit vedoucí školní jídelny! 


