Pokyny k platbě stravného pro strávníky z MŠ
Stravné je možné platit převodem nebo hotově ve školní jídelně ZŠ a MŠ Kupkova 1, Břeclav.
Bankovní spojení je KB, a.s., číslo účtu 19-1853380257/0100.
Při platbě stravného bankovním převodem uvádějte kvůli správné identifikaci platby
variabilní symbol ve tvaru 99XXXX, kdy XXXX je 4-místé identifikační číslo (ID) přidělené
každému strávníkovi. Například pokud má Vaše dítě ID 1234, bude variabilní symbol platby
za stravné 991234. Do textu také uvádějte jméno a příjmení žáka.
Přidělené ID číslo Vám bude sděleno v prvním týdnu měsíce září 2019 prostřednictvím
p. učitelek v MŠ. Zálohu na stravné na měsíc září 2019 proveďte ihned po obdržení ID čísla,
záloha na následující měsíc je splatná nejpozději do 20. dne předchozího kalendářního
měsíce.
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