
  Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,   

      Vaše škola od nového školního roku umožňuje využívání Školního programu - služby, která Vám 
komfortně zprostředkuje spolupráci se školou a poskytne další služby po celou dobu docházky Vašeho 
dítěte.  

     Školní program /ŠP/ spolupracuje s programy VIS, Bakalář a Škola online. Nejdéle je zaveden v ZŠ 
Oskara Nedbala, ZŠ Rožnov a ZŠ a ZUŠ Bezdrevská v Českých Budějovicích. Tyto školy se také podílely 
na tvorbě některých modulů, aby co nejlépe vyhovovaly každodennímu chodu školy.  

Školní program zaujal i mezi řediteli základních škol v Praze a v Brně, ŠP využívají školy v okresech 
Prachatice, Strakonice, Příbram, Benešov, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Pelhřimov, Kolín a dalších.  

  

ŠKOLNÍ  ONLINE  POKLADNA / ŠOP/ 
  

       Přesná evidence finančních  prostředků, které se  pohybují mezi rodiči.  Zákonný zástupce formou 
zálohy na podúčet školy přispívá na platby žáků, které byly dříve hrazeny v hotovosti opakovaným výběrem 
malých částek od žáků. Jedná se o platby např. za pracovní sešity, kino, divadlo, výlety, lyžařské kurzy, 
plavecké výcviky, výlety, fotografií i za  jednorázové akce. Používáním  ŠOP odpadají výběry hotovosti od 
žáků, eliminují se tak možné ztráty peněz, krádeže, či dokonce šikana.  Každý rodič má okamžitý přehled o 
čerpání plateb ze zálohy, kterou složil, s přesnými údaji ke každé akci, v souladu s příslušnými zákony. 
Zálohy se nezapočítávají do hospodářského výsledku školy. Pokud ve škole bude rodič, který tuto zálohu 
nemůže (nemá účet) hradit bezhotovostně,  je možné dohodnutou zálohu složit hotově u Správce 
ŠOPu  nebo  na základě dokladu od Správce ŠOPu  uhradit zálohu  poštovní poukázkou na  České poště. 
Výše  a četnost úhrady záleží na dohodě mezi třídním učitelem a rodiči žáků, nejlépe při informačních 
schůzkách s rodiči. Záloha se odvíjí od potřeb dětí, množství aktivit, výši je možné řešit individuálně. Na 
každou akci, kterou s dětmi škola realizuje, existuje doklad, a  rodič přesně vidí i ve svém výpisu, jakých 
aktivit se dítě zúčastnilo a jak velká položka byla z jeho zálohy na konkrétní akci odečtena.   

ŠP umožňuje propojení s Bakaláři či Školou onLine a proto si třídní učitelé cení přehlednosti, rychlosti 
kontroly a především faktu, že jim odpadl výběr hotovosti. Ale i ten je ve výjimečných případech možný, 
vždy proti dokladu z pokladny.  

  

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.  

  



 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 ní 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, kterých se jeho potomek účastnil, ale i o  

výpisu plateb, tzn. jaká částka kdy byla jím vložena na podúčet školy a zároveň kdy bylo co z těchto  

peněz placeno.  

  

Pokyny k zaregistrování a návody obdrží rodič s dostatečným předstih.  

Zavádění Školních online pokladen podporují i sami zřizovatelé škol. Třídní učitelé mají stejně jako rodiče 
daleko  

lepší přehled o pohybu financí mezi rodiči, školou a žáky.  

  

Cílem Školního programu a Školní online pokladny je vytvářet co největší komfort pro rodiče, žáky i 
učitele.  

  

V novém školním roce Vám přejeme hodně úspěchů, pohody a příjemné atmosféry, na kterou budou  

žáci i učitelé i po letech vzpomínat.  

  

Krásné prázdniny. 


