
Školní online pokladna 

Vážení rodiče, 

ve škole, kterou navštěvuje Vaše dítě, budeme od 1. 9. 2020 používat program Školní online 
pokladna. 

Co je školní online pokladna? 

Školní online pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný 
zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, exkurze, 
školy v přírodě, lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity, výkresy a podobně). 
O těchto akcích a cenách bude rodič informován v žákovské knížce.  

Na začátku školního roku se stanoví výše zálohy, rodič provede úhradu na účet školní 
pokladny převodem ze svého účtu, popř. složenkou a škola následně strhne každou částku 
s přesnými údaji. Žák nebude nosit peníze do školy, platby do školní online pokladny 
probíhají bezhotovostně. 
Rodič má následně online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu. Zde bude 
mít přehled o akcích, kterých se dítě účastnilo, ale i o výpisu plateb, tzn., jaká částka, kdy byla 
jím vložena na účet školní pokladny a zároveň kdy bylo co z těchto peněz placeno. 

Školní pokladna slouží po celou dobu docházky dítěte do školy. Při odchodu dítěte ze školy 
bude registrace zrušena a případné zůstatky peněz budou vráceny rodičům.   

Zálohy se nezapočítávají do hospodářského výsledku školy. 

Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se 
zákonem č.101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně. 

 
Pro registraci do Školního programu od Vás potřebujeme znát jméno, příjmení, mailový 
kontakt a telefonní číslo. Emailové adresy je využito pro identifikace uživatele při registraci 
a zároveň jako komunikační kanál systému. Telefonní číslo slouží pouze jako jedinečný 
variabilní symbol pro platby. Tyto údaje získáme při Vaší registraci. 

Případy v rodinách, kde není přístup k internetu, budou řešeny individuálně – kontaktní 
osobou pro případné dotazy a pomoc v nesnázích je Bc. Bohdana Kafková, tel. 517 348 782, 
v pracovní dny od 8–14 h. 

PRVNÍ KROK: 

Rodič se zaregistruje do Školního programu – viz návod pro registraci. 

 

O dalších krocích – číslo účtu školní pokladny, zaslání zálohy atd. budete postupně 
informováni třídním učitelem na začátku školního roku. 


