
Informace ke zřízení souhlasu k inkasu pro školné a stravné v Mš Pelhřimov 

 
Sporožirové účty vedené Českou Spořitelnou 

 

Sporožirový účet je takový účet, jehož číslo má 10 číslic z nichž ta poslední musí být číslice 3.  

V případě, že na konci není číslice 3, nejedná se o Sporožiro, ale o jiný typ účtu vedený Českou 

Spořitelnou. Kód banky je 0800. 

Pro sporožirové účty je třeba zřídit souhlas k inkasu ve prospěch účtu MŠ Pelhřimov 

                                                  101227191/0800 
*Den inkasa je vždy 15. v měsíci. Pokud připadne 15. na víkend, tak je platba zpravidla inkasována 

nejbližší pracovní den předem. 

Pokud v den inkasa není na účtu dostatek finančních prostředků tak inkaso neproběhne - 

školné a stravné nebude zaplaceno. 

*Při zřizování inkasa  je třeba nastavit interval zpravidla od 1.9. do neomezeně, případně do 31.7. 

následujícího kalendářního roku (o letních prázdninách tj. 15.7. probíhá vyúčtování zálohy). 

Pokud je interval nastaven na neomezeně, tak se již nemusí znovu každý nový školní rok inkaso 

měnit. 

*Při zřizování inkasa je třeba nastavit také dostatečně vysoký limit – pro jedno dítě Kč 1300,-- 

                                           pro dvě děti Kč 2600,--. 

Pokud v rodině začne chodit do MŠ Pelhřimov více dětí je třeba včas upravit výši limitu v Kč. 

 

 

 

Bankovní účty vedené u různých bank mimo sporožirových účtů České Spořitelny 

 

Pro všechny ostatní bankovní účty je třeba zřídit souhlas k inkasu ve prospěch účtu MŠ Pelhřimov 

                                                  622697359/0800 

 

*Den inkasa je vždy 15. v měsíci. Pokud připadne 15. na víkend je platba inkasována následující 

pracovní den. 

Pokud v den inkasa není  na účtu dostatek finančních prostředků, tak dle nastavení ve Vaší bance se 

pokus o  inkaso opakuje. Není pravidlo, že každá banka inkaso opakuje. 

*Při zřizování inkasa je třeba nastavit interval zpravidla od 1.9. do neomezeně, případně do 31.7. 

následujícího kalendářního roku (o letních prázdninách tj. 15.7. probíhá vyúčtování zálohy).  

Pokud je interval nastaven na neomezeně, tak se již nemusí znovu každý nový školní rok inkaso 

měnit. 

*Nedoporučujeme nastavovat počet jednotlivých inkas (pokud nastavíte např. 10 x tak se inkaso 

provede 10 měsíců po sobě a  od 11 měsíce již inkaso neproběhne dokud neprovedete změnu) 

*Při zřizování inkasa je třeba nastavit také dostatečně vysoký limit – pro jedno dítě Kč 1300,-- 

                                             pro dvě děti Kč 2600,--. 

*Pokud z rodiny chodí do MŠ Pelhřimov více dětí je třeba v bance zřídit vícenásobné inkaso  

v měsíci ( tzn.  že MŠ Pelhřimov si v jednom měsíci může „sáhnout“ vícekrát na Váš účet,  

při 2 dětech 2x, při 3 dětech 3x).  Na Vašem bankovním výpise má pak každé dítě svůj řádek. Na 

přesné podmínky zřízení vícenásobného inkasa se zeptejte ve své bance – každá banka postupuje 

jinak. 

Pokud v rodině začne chodit do MŠ Pelhřimov více dětí je třeba včas upravit výši limitu v Kč a 

zřídit vícenásobné inkaso. 

 


