VÁŽENÍ RODIČE, VÁŽENÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI,

ZŠ a MŠ Záhoří u Písku zavádí Školní program - služby, která Vám komfortně
zprostředkuje spolupráci se školou a poskytne další služby po celou dobu docházky Vašeho
dítěte. Aktuální je tzv. ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA.
Nyní probíhá zkušební provoz pro 1.třídu a již jsou rodiče nahlášeni a probíhají platby. Od
1. září 2017 pak bude zprovozněna i pro ostatní třídy. Tímto děkuji rodičům prvňáků za
trpělivost při „vychytávání“ problémů při zavádění programu.

Softwarový Školní program společnosti Adante s.r.o. je určený pro mateřské,
základní, střední a střední odborné školy, gymnázia, vč. víceletých.
V současné době ŠP využívají desítky škol po celé České republice. Nejdéle je Školní
program zaveden v ZŠ Rožnov, ZŠ O. Nedbala a ZŠ a ZUŠ Bezdrevská v Českých
Budějovicích /pilotní - referenční školy/. Školní program zaujal v základních školách v Praze,
Plzni a v Brně, ŠOP nebo automaty využívají školy v okresech a městech Prachatice,
Strakonice, Netolice, Vodňany, Kutná Hora, Příbram, Frymburk, Pelhřimov, Písek, Český
Krumlov, Benešov, Jindřichův Hradec, Kolín a dalších.
ŠKOLNÍ PROGRAM
•
umožňuje formou elektronické docházky přehled o pohybu žáků či studenty
•
omezuje pohyb nepovolaných osob a zvyšuje tím bezpečnost žáků
•
chytré automaty vydávají zboží bezhotovostně na čipy / mléčné a svačinové
automaty/
•
k dispozici jsou po celý den dotované chlazené mléčné produkty
•
ředitel školy i rodiče mají možnost ovlivnit sortiment zdravých svačin
•
školní on-line pokladna eviduje veškeré platby rodičů škole /platby kina,
divadla, kurzy, výlety, školní pomůcky/
•
rodiče mají přehled o docházce dětí či studentů a stravovacím systému škoy
•
základním školám dodáváme také šatní skříňky s mnohaletou zárukou
•
zavádíme identifikační odbavovací systém, který je určen školním družinám
•
naše systémy spolupracují s čipy, které už školy většinou využívají, nebo je
získají od nás, navíc s vlastním logem
ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA /ŠOP/
•
Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný
zástupce svěří škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo,
plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity, potřeby pro Vv,
atd.).
•
Na třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na
podúčet školy a ta strhává vždy částku s přesnými údaji. Určí se i výše minimální
zálohy.
•
Rodič má kdykoliv online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu
účtu a má tak velmi přesnou kontrolu o pohybu financí.

Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do školní online pokladny
probíhají bezhotovostně.
•
Škola splňuje všechny podmínky, které jí ukládá zákon týkající se
evidence uvedených plateb.
Výhody pro rodiče při zavedení ŠOP :
•

- nebudou muset dávat dětem do školy hotovost a obávat se, že peníze někde ztratí nebo je
utratí
- nebude zde riziko ev. šikany, kdy dítě nese větší obnos a spolužáci to vědí ....
- nebude muset myslet na to, aby dal "přesně drobné " př. 30,- či 20 ,- korun na divadlo, kino,
výlet, atd....
- bude mít kdykoliv online přehled a KONTROLU kolik se z jeho zálohy již "utratilo", datum,
částka, za co
- nemusí složit najednou nějakou horentní sumu, částku si vždy dojedná třídní učitel na tříd.
schůzce
- na podúčet školy pro své dítě může dávat i menší částky v průběhu celého roku, nikdo
nepožaduje vysokou jednorázovou zálohu !!!!
- větší výdaje typu - nákup sešitů, výcviky atd. vědí stejně rodiče delší dobu dopředu a s těmto
výdaji počítají, nemusí vyšší částku do školy nosit v hotovosti či posílat po dětech
- třídní učitel dohodne minimální zůstatek (př. 200 Kč), pokud se k tomu žák přiblíží, dostane
informaci jak třídní učitel tak rodič
- bezpečnost pro děti a přehlednost pro rodiče
- přihlášení do systému Školního programu je možné jak z pevného PC, tak z tabletu,
notebooku, mobilu - kdykoliv online /veřejné knihovny, inter. kavárny, atd./
Při registraci do Školní programu obdrží rodič PODROBNÝ návod jak postupovat !!!! Pro
účely Školní online pokladny zřizuje škola podúčet, na který budou rodiče zálohové částky
poukazovat. Po zaregistrování do ŠP se rodič dozví všechny platební údaje přímo ze
Školního programu / číslo podúčtu, VS, Spec. symbol... /.

Cílem Školního programu vč. Školní online pokladny je vytvářet co největší
komfort pro rodiče, žáky i učitele.
..................

