Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci…
Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice se od září 2018 zapojí do programu ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNY,
zatím pouze na II. stupni ZŠ.
ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNU /ŠOP/








Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěří škole ve
formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, kurzy- lyžařské, plavecké, jazykové
pobyty, bruslení, pracovní sešity, potřeby pro Vv – dle potřeb školy).
Na třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a ta strhává
vždy částku s přesnými údaji. Určí se i výše minimální zálohy. Není nutná jednorázová vysoká vstupní
záloha. Pokud se žák přiblíží na hranici minimální zálohy je mailem upozorněn rodič i třídní učitel!!!!!
Rodič má kdykoliv online náhled do Školní pokladny podobný bankovnímu účtu a má tak přesnou
kontrolu o pohybu financí.
Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do Školní online pokladny probíhají bezhotovostně.
Škola splňuje všechny podmínky, které jí ukládá zákon týkající se evidence uvedených plateb.
Zálohy rodičů jsou prováděny bezhotovostně!







Výše zálohy a četnost zasílání na podúčet je vždy otázka DOHODY mezi rodičem a třídním učitelem
Pokud rodič nemá bankovní účet, může složit zálohu na pobočce banky či pomocí složenky. Platby
v hotovosti do pokladny školy nejsou možné.
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).
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.
Není NUTNÉ ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ, STAČÍ / I PŘÍLEŽITOSTNÝ/ PŘÍSTUP K INTERNETU.

Platební a další informace budou zveřejněny v průběhu srpna 2018 na webových stránkách školy.
Registrace rodičů proběhne do 10. 9. 2018.
Transparentní evidenci financí od rodičů formou Školní online pokladny Školního programu PODPORUJE i ASOCIACE
ředitelů ZŠ České republiky. Školní program je na českém trhu již 10 let a kromě online pokladny zahrnuje i služby v oblasti
zabezpečení škol, odbavovacího systému pro školní družiny či mléčných automatů. V Českých Budějovicích využívají Školní
online pokladnu ZŠ Oskara Nedbala, ZŠ L. Kuby, ZŠ Bezdrevská, ZŠ Matice české, dále v okolí ZŠ Dříteň, ZŠ Dubné a další.

