Základní škola a Gymnázium Vodňany

Školní online pokladna
Vážení rodiče,
v tomto dopise Vám chci představit Školní online pokladnu (ŠOP), kterou chceme zavést na naší škole
od října 2016. Následuje stručná charakteristika programu a návod, jak byste měli postupovat při
zavádění ŠOP.
Bližší informace obdržíte na třídních schůzkách 13. 9. 2016 (Školní jídelna Bavorovská – pro rodiče
žáků pobočky Bavorovská a Výstavní) a 15. 9 2016 (Školní jídelna Alešova – pro rodiče žáků Alešova
ul.). Informace naleznete také na webových stránkách www.skolniprogram.cz.
Věřím, že ŠOP přinese Vám rodičům i Vašim dětem větší komfort při zabezpečování různých plateb
spojených se školou. Odpadnou Vám starosti s hlídáním termínů platby, odpadnou problémy se
ztrátou peněz, obavy při přenosu vyšších částek dětmi. Zavádění Školních online pokladen podporují
sami zřizovatelé škol. Třídní učitelé mají stejně jako rodiče daleko lepší přehled o pohybu financí mezi
rodiči, školou a žáky.

Stručná charakteristika
-

-

Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil
škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský
kurz, ale také např. platby za pracovní sešity, potřeby pro VV atd.)
Na třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a ta
následně strhne každou částku s přesnými údaji.
Rodič má následně online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu.
Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do školní online pokladny probíhají
bezhotovostně.
Rodič má online přístup a kontrolu, zda dítě na akci bylo, kolik akce stála, kolik peněz mu na
podúčtu ještě zbývá, atd.
Jedním jediným přihlášením ke Školnímu programu se rodiči objeví ikona Školní program a
Školní online pokladna.
Kliknutím na ikonu ŠOP rovněž rodič zjistí, že se v brzké době plánuje např. akce, která bude
mít větší finanční náročnost, např. lyžařský či plavecký výcvik atd.

Co čeká rodiče, zákonné zástupce
První krok:
Rodič se zaregistruje do Školního programu – návod pro registraci obdrží od třídního učitele.
Druhý krok:
Rodič se přihlásí do Školního programu, otevře si záložku POKLADNA a v PLATBA (tento návod
má rodič k dispozici pod záložkou ŠP - NÁVODY)
ŠKOLNÍ PROGRAM → POKLADNA → PLATBA
Třetí krok:
Rodič převede částku ze svého účtu na podúčet školy pomocí internetbanking, složenkou na účet nebo
QR kódem. Po převodu se peníze objeví na zůstatku rodiče a ten je převede na žáka, popřípadě když
má více dětí, rozdělí částku mezi děti.
Čtvrtý krok:
Rodič má online náhled v záložce POKLADNA o akcích, který se jeho potomek účastnil, ale i o
výpisu plateb, tzn. Jaká částka a kdy byla vložena na podúčet školy a zároveň, kdy bylo co z těchto
peněz placeno.
Pokyny k registrování a návody obdrží rodič s dostatečným předstihem.

Ve Vodňanech 6. 9. 2016
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