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Vážení rodiče,
na základě požadavků zástupců rodičů a našich pedagogů jsme se rozhodli od září 2018 naši školu
zapojit do ŠKOLNÍHO PROGRAMU a využít jednoho z modulů ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNU.
ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA /ŠOP/


Hlavním cílem je zcela odbourat práci s hotovostí mezi školou a rodiči a všechny platby provádět
bezhotovostně převodem na podúčet školy. Škola splní všechny podmínky, které jí ukládá zákon
týkající se evidence uvedených plateb. Dílčím cílem je zautomatizovat spárování příchozích plateb
s konkrétním žákem (variabilní symbol zůstává pro všechny platby stále stejný - mobil rodiče).



Školní pokladna tedy slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěří
škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, lyžařské kurzy, jazykové
pobyty, bruslení, pracovní sešity, potřeby pro Vv a Pv, ale i kroužky, družina apod.).



Rodič má kdykoliv online náhled do Školní pokladny podobný elektronickému bankovnímu účtu
a má tak přesnou kontrolu o pohybu financí.



Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do Školní online pokladny probíhají bezhotovostně.



Na úvodních třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy.
Škola následně během pololetí strhává vždy částku s přesnými údaji. Není nutná jednorázová
vysoká vstupní záloha. Pokud se žák přiblíží na svém účtu na hranici minimální zálohy je mailem
upozorněn rodič i třídní učitel. O výši požadavků na jednotlivé platby budou rodiče předem
informováni.

Zálohy rodičů jsou prováděny bezhotovostně!
Výše zálohy a četnost zasílání na podúčet je vždy otázka DOHODY mezi rodičem a třídním učitelem
(s ohledem na sociální situaci rodiny).
Pokud rodič nemá bankovní účet, může složit zálohu na pobočce banky. Systém umožňuje
ve výjimečných případech platit zálohu v hotovosti u ekonomky školy.
Podklady pro platby rodič nalezne po přihlášení do Školního programu – škola nemusí rodičům nic
nahlašovat, údaje jsou v systému trvale.
Školní program NEPRACUJE s citlivými osobními údaji (systém zahrnuje jméno, příjmení a třídu žáka,
mobil rodiče je zároveň variabilním symbolem pro identifikaci všech příchozích plateb)
Cílem je minimalizovat výběr v hotovosti, omezit hmotnou odpovědnost a zátěž třídních učitelů se
související administrativou.
HESLO do Školního programu si určuje rodič sám, může být stejné jako např. do Bakalářů, po propojení
se systémem Školního programu bude mít vše rodič na jedno přihlášení, jeden login. Nikdo jiný heslo
nezná, v systému je šifrováno. Lze propojit i účet v Školním programu a v Bakalářích.
Není NUTNÉ ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ, STAČÍ (I PŘÍLEŽITOSTNÝ) PŘÍSTUP K INTERNETU.
Abychom mohli systém bezhotovostních plateb zavést od září 2018, je nezbytné provést co nejdříve
(nejpozději do konce května 2018) registraci každého rodiče (zabere cca 3 minuty Vašeho času)
podle jednoduchého návodu, který přikládáme v příloze.
Transparentní evidenci financí od rodičů formou Školní online pokladny Školního programu PODPORUJE
i ASOCIACE ředitelů ZŠ České republiky.
V případě dotazů můžete kontaktovat technickou podporu na emailu podpora@skolniprogram.cz nebo
tel. čísle 731 303 265 v těchto hodinách: Po, Út, ST, Pá od 9 do 12 hodin a ve Čt od 16 do 18 hodin.

