Novinka – registrace rodičů do Školní online
ŠKOLNÍ PROGRAM
Vážení rodiče,
od nového školního roku bude naše škola podobně jako další vzdělávací instituce využívat
„ŠKOLNÍ PROGRAM“. Jeho součástí je několik modulů. My budeme využívat Školní online
pokladnu (dále jen ŠOP) a modul Docházka (zatím jen pro školní družinu).
ŠOP znamená elektronické platby školních akcí (kino, divadlo, foto, výlety, exkurze, lyžařský
kurz, pracovní sešity, družina, kroužky apod.) Pouze platby za stravování budou probíhat stejně
jako doposud. Škola tak bude splňovat všechny podmínky, které jí ukládá zákon týkající se
evidence uvedených plateb a nebude přijímat peníze v hotovosti.
Smyslem tohoto kroku je větší pohodlí pro rodiče a transparentní nakládání s Vašimi penězi,
které svěřujete škole.
ŠOP slouží k přesné evidenci peněz, které rodič svěří škole ve formě zálohy na podúčet školy. Z
této zálohy budou automaticky odebírány platby, které jste až doposud platili jednorázově
v hotovosti na každou akci. Platby budou tedy bezhotovostní a každý žák bude mít samostatné
konto, které si můžete kdykoliv zkontrolovat (online). V případě poklesu zůstatku budete
informováni, stejně třídní učitel, automaticky generovaným emailem.
Školní program také umožňuje po přihlášení náhled do vámi užívaných položek Škola online,
obědy – pokud má žák čip, docházka v ŠD. Rodič se tedy nemusí opakovaně přihlašovat několika
hesly.
Výhody Školní online pokladny pro rodiče:
– nemusí částku nosit v hotovosti do školy ani posílat po dětech a obávat se, že dítě peníze někde
ztratí
– rodič má online náhled do Školní pokladny /podobný elektronickému bankovnictví / a má
kdykoli absolutní přehled a kontrolu, kolik se z jeho zálohy již „ utratilo“
– na účet ŠOP může dávat i menší částky v průběhu roku
– větší výdaje typu – nákup pracovních sešitů, lyžařský výcvik atd. budou rodiče vědět předem,
lze řešit i formou více záloh
– přihlášení do ŠOP je možné jak z pevného PC, tak z tabletu, notebooku, mobilu – kdekoliv,
stačí připojení k internetu
– po zaregistrování do ŠOP se rodič dozví všechny platební údaje přímo (číslo účtu školy,
variabilní, příp. specifický symbol)
– rodič nepotřebuje elektronické bankovnictví. Pokud nemá účet, může platbu hradit složenkou
nebo přímo v bance
– při přestupu na jinou školu nebo po ukončení školní docházky bude provedeno vyúčtování a
navrácen zůstatek

Aby bylo možné ŠKOLNÍ PROGRAM využívat, proveďte prosím registraci dle
následujícího postupu:
Registrace:
1. www.zsstaryplzenec.cz, poté klikněte na logo Školní program
2. Registrace – > Pro registraci klikněte zde.
POZN. Pokud jste již registrováni na jiné škole, není třeba registraci opakovat. Pošlete pouze email
na adresu podpora@skolniprogram.cz s uvedením svého jména, jména dítěte, školy a
administrátoři provedou přeregistraci a připojení dítěte. V případě potřeby volejte na tel. č. podpory
731 303 265.
3. Vyplňte ID školy: 70924546
4. Vyplňte přihlašovací formulář (jméno a příjmení rodiče, e-mail – je potřeba pro registraci a
komunikaci s programem, telefon, příjmení a jméno dítěte).
– > Zaregistrovat
5. Na Váš zadaný e-mail Vám přijde ověřující zpráva, která má omezenou platnost, tzn. hned ji
potvrďte kliknutím.
6. Poté vyčkejte na schválení registrace třídním učitelem. Potvrzení přijde emailem nejpozději
následující pracovní den.
Po přihlášení do systému naleznete v příslušné záložce ŠKOLNÍHO PROGRAMU návody,
informace a kontakty.
Pro případnou pomoc s registrací kontaktujte třídního učitele pomocí emailu. Pro komunikaci se
správcem školy a správcem školní pokladny kontaktujte zsplzenec2@seznam.cz
(tel.377 965 496) a ucetnizsplzenec@seznam.cz (tel. 377 965 594)
.
Registraci proveďte, prosím, co nejdříve.
Po schválení třídním učitelem je možné provést převod finančních prostředků:
1. Přihlášení do ŠKOLNÍHO PROGRAMU – záložka POKLADNA a PLATBA – naleznete
zde informaci k platebním údajům – číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol.
2. Na základě těchto platebních údajů převeďte požadovanou částku ze svého bankovního
účtu na účet školní pokladny. Převod peněz je možný i tehdy, pokud nemáte svůj bankovní účet.
V takovém případě lze peníze převést bud složenkou nebo přímo v bance.
3. Po zpracování platby z Vaší banky dojde k přičtení částky na příslušné konto. Poté je třeba
převést částku na dítě, případně rozdělit mezi více svých dětí, které jsou žáky naší školy – >
PŘEVÉST
První platbu zálohy proveďte prosím nejpozději do 30. září 2020. Výše prvotní zálohy je
doporučena v částce 1 000 Kč za každé dítě. Pokud budete dítě přihlašovat do školní družiny, pak
zvolte vyšší zálohu.
Podrobnější informace k registraci a obsluze školního programu naleznete níže ve dvou
přílohách.

Školní program - Školní program návod pro registraci.pdf
návod k ŠOP..pdf

MODUL DOCHÁZKA
Tento modul elektronicky eviduje docházku a vstupy do budovy školy s okamžitým online
náhledem rodičů i vychovatelek školní družiny. Rodič nemusí mít strach, zda jeho dítě dorazilo
bez potíží do školy. Vychovatelky ŠD mají aktuální online přehled o právě přítomných žácích.
-

eliminuje možnost vyzvednutí žáka neoprávněnou osobou.
rodič má identifikační kartu, která ho jasně identifikuje, oprávněná osoba nemusí vstoupit
do prostoru školy. Vychovatelka vidí na tabletu, jakého žáka má pustit domů, odpadají
ruční záznamy.
vše se řeší online ! Každý rodič má nepřenosnou kartu, využívají karty i prarodiče (lze
zakoupit i více karet), takže vychovatelka přesně ví, kdo z rodiny dítě vyzvedává a
nemůže dojít k tomu, že by dítě odvedl někdo cizí. Není nutný ani kamerový systém, vše
řeší čtecí zařízení - viz obrázek níže

Čtečka je umístěna u vstupu do školy.
Karty jsou pro rodiče (oprávněné osoby).
Čipy používají žáci při vstupu do ZŠ

Tento modul rozběhneme během září 2020.
Děkujeme za spolupráci
Mgr. Alice Kellerová, ředitelka školy

