
 

 

Základní škola Sezemice, okres Pardubice 

Jiráskova 664, 533 04 Sezemice, příspěvková organizace 
 

 

Vážení zákonní zástupci žáků naší školy, 

úhrada školních plateb tak, jak je provádíme v současné době, nevyhovuje hned v několika 

aspektech (legislativní - hmotná odpovědnost pedagogických pracovníků, manipulace zejména 

mladších žáků s hotovostí - ztráty, rodiče nemají pohodlí, bezpečí a přesný přehled o platbách). 

 

Z těchto důvodů bude na naší škole zavedena ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA (dále ŠOP): 

● Škola bude evidovat obraty (zálohy, platby za akce) na speciálním podúčtu, kde nejsou 

žádné poplatky ani úroky. 

● ŠOP slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce (dále ZZ) 

svěří škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, kurzy -              

- lyžařské, plavecké, jazykové pobyty, bruslení, pracovní sešity, potřeby pro Vv, 

ale i kroužky, družina – dle potřeb školy) a zároveň ubude zdlouhavého vybírání hotovosti. 

● Cílem tohoto kroku je minimalizovat výběr v hotovosti, omezit hmotnou odpovědnost 

učitelů, zamezit ztrátám a zejména urychlit platby a podat informace o nich vám, rodičům. 

● S touto možností jsme již seznámili školskou radu i předsedkyni SRPŠ. 

 

Výhody ŠOP: 

- Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby rodičů do ŠOP probíhají bezhotovostně. 

- ZZ má kdykoliv online náhled do ŠOP podobný bankovnímu účtu a má tak přesnou 

kontrolu o pohybu financí. 

- ZZ nepotřebuje nutně bankovní účet, internetové bankovnictví - částku zálohy může složit 

v bance nebo poslat pomocí složenky. 

- ZZ vidí online kdy, kolik a za co bylo ze zálohy odečteno (transparentnost vítají rodiče, 

zřizovatel, třídní učitelé i případné kontroly). 

- Platba je vždy stržena jen těm žákům, kteří se školní akce zúčastnili. 

- Pokud stav účtu klesne pod hranici minimální zálohy, bude e-mailem upozorněn ZZ i třídní 

učitel (TU). ZZ nemusí tak posílat vysokou částku najednou, rozdělit si ji může v průběhu 

roku i dle plánovaných akcí. 

- Podklady pro platby rodič nalezne po přihlášení do Školního programu. Každá akce bude 

ZZ nahlášena předem (stejně jako doposud), údaje budou v systému trvale. 

- Školní program NEPRACUJE s citlivými osobními údaji (systém zahrnuje pouze jméno, 

příjmení a třídu žáka). 

- ZZ i TU dostane od systému e-mailem informaci o tom, že stav financí je na určeném 

minimálním limitu. 

- Zbývající finance se převádějí do dalšího roku, k vrácení dojde pouze u žáků 9. tříd či při 

odchodu na jinou školu. 

- ŠOP umožní společné přihlašování zároveň do aplikace BAKALÁŘI a STRAVA.CZ, pro 

tyto (všechny tři) aplikace postačuje potom jedno přihlášení, které si rodič určuje sám, 

nikdo jiný heslo nezná. 

 

Zprovoznění systému pro rodiče: 

- Info o registraci bude na webových stránkách školy a zašleme ji prostřednictvím žáků (ŽK). 

- Ostrý provoz systému ŠOP naběhne od 1. 9. 2018. 

- Přihlášení a registrace účtů ZZ budou možné od června 2018. 

- Následně bude možné zaplatit zálohy na úhrady plateb v minimální výši 300 Kč.  


