Vážení rodiče,
od letošního roku bude pro Vás zjednodušen systém posílání plateb (za exkurze, ozdravné pobyty apod.). Využívat
budeme modul Školní pokladna on-line webového rozhraní Školní program. Systém funguje jako Vaše virtuální
peněženka – vložíte si na účet prostředky, které budou následně použity na jednotlivé školní akce. Na třídní schůzce
budete obeznámeni s předpokládanou částkou pro tento školní rok.
Po celou dobu budete mít přehled, kolik Kč jste na účet poslali a na co budou tyto prostředky použity. Pozor – oproti
loňsku se mění číslo účtu a variabilní symbol pro platby! Žádám Vás tímto o maximální součinnost při počátečním
nastavení systému. Postupujte, prosím, v následujících krocích:
1) Zaregistrujte se na webové stránce http://www.skolniprogram.cz/login (prolink a podrobný návod najdete i
na webu naší školy)
2) ID školy doplňte 42730422
3) Vyplňte vaše údaje a zaregistrujte se. Na vámi zadanou e-mail adresu přijde obratem žádost o potvrzení
správnosti údajů – nutno odkliknout do 24 hodin.
4) Třídní učitel schválí vaši registraci – poté si přiřaďte k vašemu účtu všechny vaše děti, které naši školu
navštěvují.
5) A nyní začneme využívat výhody Školní pokladny on-line. Po přihlášení do Školního programu vstoupíte na
záložku Pokladna a vyberete Platba. Zde naleznete všechny platební informace pro zadání příkazu k úhradě
(číslo účtu, variabilní i specifický symbol). Příkaz k úhradě na vámi určenou částku zadáte prostřednictvím
internetového bankovnictví tak, jak jste zvyklí. Lze rovněž peníze zaslat poštovní poukázkou či složit na účet
na pobočce Unicredit bank v Příbrami.
Zde je podstatné zjednodušení – všechny vaše platby budou probíhat pod stejným variabilním a specifickým
symbolem. Nemusíte tedy posílat zvlášť platbu za družinu, za ozdravný pobyt, za pracovní sešity, ale stačí
částky sečíst a poslat jednu platbu. Nebo vám vyhovuje postupné zasílání plateb po menších částkách, záleží
jen na vás. V aplikaci pak uvidíte, kolik jste na účet školy zaslali a přesnou částku, která byla za jednotlivé akce
(platba za kroužek, exkurze, plavání…) stržena (záložka Pokladna – Akce). S třídními učiteli na schůzkách si dále
domluvíte částku, kterou můžete na účtu mít na drobné platby během roku (kino, divadlo).
Při nízkém stavu peněz na vašem účtu budete informováni mailem. Pokud na vašem kontě prostředky na konci
školního roku zbydou, převádějí se automaticky do dalšího školního roku. Na konci 9. třídy, nebo pokud by žák ze
školy odcházel, vám budou nevyčerpané prostředky vráceny na váš bankovní účet.
Vážení rodiče, registrace je opravdu jednoduchá a systém zajistí zjednodušení a transparentnost placení. V aplikaci
najdete v záložce ŠP detailní návody, k dispozici je i podpora (možno zadat dotaz e-mailem či telefonicky, vše na
webu skolniprogram.cz).
Upozornění: Školní program nabízí více modulů (automaty na mléko, čipový docházkový systém atd.). V tuto chvíli
bude škola využívat pouze část Školní pokladna on-line.

Děkuji vám za spolupráci a Vám i dětem přeji úspěšný školní rok.

Klára Karlíková, ředitelka

