ŠKOLNÍ PROGRAM (Školní online pokladna – ŠOP)

Postup registrace.

Naše škola (od 3. 9. 2018 - zatím pouze 2. stupeň) používá pro předávání informací mezi
rodiči a školou informační systém s názvem „Školní program“. Tento systém se ovládá přes
internet a je dostupný z jakéhokoliv PC připojeného k internetu.

Pokud rodiče nemají možnost registrace přes internet nebo nemají přístup k PC, kontaktují
ředitele školy Mgr. Zdeňka Hniličku, domluvíme schůzku, na které rodiče ve škole
zaregistrujeme. Pro další využívání aplikace není nutný přístup na internet ani k PC. Informace
je možno získat od třídního učitele. Rodič pouze přijde o „komfort“ okamžitého přístupu
k informacím.







Co je to „Školní program“ – internetová aplikace, která pod jedním přihlášením
umožňuje rodiči žáka získat velké množství informací o svém dítěti.
Co se rodič dozví – rozvrh žáka, akce a plán činnosti, známky žáka, zůstatek a čerpání
finančních prostředků z konta žáka, přes aplikaci je možno přistupovat k volbě a
objednávání obědů.
Jediná povinnost je registrace, při registraci se generují údaje pro fungování školní
pokladny – variabilní symbol žáka.
Co to rodiče bude stát – nic. Provoz hradí škola a sponzoři.

Školní pokladna je základním modulem tohoto programu.
Tento modul umožňuje bezhotovostně provádět úhradu plateb za akce a služby (školní družina,
návštěvy kina, divadla, platba za sešity, fotky atd.), které pořádá škola. Rodiče zašlou na
podúčet školy finanční hotovost, z té se postupně hradí akce tak, jak se jich dítě účastní.
Kdykoliv je možno kontrolovat zůstatek, množství akcí, kterých se žák zúčastnil – buď přímo
přes rozhraní školního programu, nebo je možné požádat třídního učitele o zaslání výpisu.
Podle potřeby je možno průběžně doplnit finanční prostředky bezhotovostně přes internetové
bankovnictví, nebo třídní učitel poskytne podklady (číslo účtu, variabilní symbol) pro převod
prostředků z účtu nebo platbu na poště.
Výhoda – dítě nemusí nosit do školy hotovost, rodič má přesný přehled o tom, za co a kolik
dítě platí.
Pokud dítě nebude mít v termínu konání akce dostatečný zůstatek na svém účtu, nemůže se
akce zúčastnit. Je nutno průběžně sledovat zůstatek a dle dohody s TU doplnit. Prostředky
není nutno vkládat najednou, stačí je průběžně doplňovat, vždy ale s ohledem na dostatečný
zůstatek pro dané období (informace získáte prostřednictvím TU a zápisů v deníčcích žáků).
Důležité!! – každý rodič provádí registraci jednou bez ohledu na počet dětí, které má ve škole.
Na konci registrace si všechny své děti připojí ke svému účtu.

Vlastní registrace. Aplikace korektně pracuje v prohlížeči Google Chrome, pro práci používejte
tento prohlížeč, volně ke stažení na internetu. V ostatních prohlížečích nemusí pracovat
korektně. Vstup do programu najdete na stránkách školy www.zsdukelska.cz odkaz školní
program Vás převede na stránky s registrací (jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa).
ID školy je 625 378 73. Po vyplnění základních údajů je nutno ve spodní části okna přiřadit své
dítě (děti). Kliknout do žlutého políčka a začít psát jméno dítěte, objeví se jména ze seznamu
žáků, zvolit podle jména a třídy své dítě. Registrace končí oznámením o úspěšné registraci.
Následně na Váš email přijde odkaz, pomocí kterého registraci z Vaší strany potvrdíte. Následně
musí správce programu potvrdit Vaše údaje. O tomto potvrzení obdržíte informační email, poté
můžete začít aplikaci využívat.

Údaje pro platební styk


platby do Školní pokladny (akce, kina, kurzy, sešity,…) se zasílají na podúčet školy
50016-2599082389/0800, tato platba musí být vždy doplněna variabilním
symbolem (ten získáte při registraci, číslo Vašeho mobilního telefonu uvedeného při
registraci) a specifickým symbolem 62537873
Do poznámky platby uveďte jméno a třídu dítěte (dětí).

Tyto informace pro platební styk kdykoli najdete v aplikaci po přihlášení na příslušné záložce.
Pokud nebudete nebo nemáte možnost po registraci do aplikace přistupovat přes internet,
poskytne Vám je kdykoliv na požádání třídní učitel.
Pokud budete mít jakékoliv nejasnosti nebo dotazy, kontaktujte mne na email:
zdenek.hnilicka@zsdukelska.cz nebo tel.: 601558065.
Mgr. Zdeněk Hnilička – ředitel školy

