
 
 

Základní škola Vladislava Vančury 
Hauptova 591, 156 00 Praha-Zbraslav 

 

www.zs-zbraslav.cz 

 

Základní škola Vladislava Vančury; Hauptova 591, 156 00 Praha-Zbraslav 

IZO: 102385351     REDIZO: 600038394     IČO: 61386961     DIČ: CZ61386961 
Zapsána v OR u MS v Praze, oddíl Pr, vložka 1085 

Telefon: 257 921 262 (pracoviště Hauptova), 257 921 629 (pracoviště Nad Parkem) 
bankovní spojení: 1560660001/5500 |datová schránka: hbnmt7j | web: zs-zbraslav.cz | email: skola@zs-zbraslav.cz 

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, 

od 1. 1. 2020 bude naše škola používat program Školní online pokladna (dále jen ŠOP). Dovolujeme si Vás 

tímto požádat o spolupráci při zavedení nového systému, který pro Vás kromě registrace bude znamenat 

i nutnost zasílání záloh na účet školy. 

ŠOP slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy 

na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, lyžařský kurz, exkurze, fotografie, pracovní sešity 

a podobně). Žáci nebudou nosit peníze do školy, jelikož veškeré platby do školní online pokladny probíhají 

bezhotovostně. 

Rodič provede úhradu zálohy v domluvené výši s třídním učitelem na účet školy. Po proběhnutí plánované 

akce se příslušná částka s přesnými údaji o využití strhne dítěti z účtu. Rodič má následně náhled do školní 

online pokladny podobný elektronickému bankovnictví. Má tedy absolutní přehled o pohybu svých peněz. 

Zálohu je možné posílat také po částech již od prosince 2019. 

Pro správné fungování ŠOP je třeba, abyste sledovali zůstatek v pokladně (v případě poklesu zůstatku pod 

100,- Kč, budete informování SMS nebo e-mailem), aby nedošlo k tomu, že nebude možné zaplatit Vašemu 

dítěti požadovanou částku. Pokud nebude před plánovanou akcí v pokladně dítěte dostatečná hotovost, 

nebude se Vaše dítě moci této akce zúčastnit a bude mu v té době poskytnuto náhradní vzdělávání. 

O každé akci, která bude vyžadovat vyšší finanční náročnost, budete včas informováni. 

ŠOP slouží po celou dobu docházky dítěte do školy. Při odchodu dítěte ze školy mu bude registrace zrušena 

a případný zůstatek vrácen rodičům, případně se souhlasem rodičů převeden na účet mladšího 

sourozence. 

Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem  

č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších přepisů. V žádném případě 

neposkytujeme tyto údaje třetí straně. E-mailové adresy je využito pro identifikaci uživatele při registraci 

a zároveň jako komunikačního kanálu systému. Telefonní číslo slouží pouze jako jedinečný variabilní 

symbol pro platby. Tyto údaje získáme při Vaší registraci. 

Tato služba je pro rodiče zdarma. Poplatky za využívání systému hradí škola. Pomoc při registraci získáte 

na telefonním čísle podpory 731 303 265 nebo podpora@skolniprogram.cz. 

V případě, že nemáte přístup k internetu z vlastního počítače či mobilního telefonu, můžete využít po 

přechozí dohodě s třídním učitelem počítače v počítačové učebně školy (jak v budově Hauptova, tak Nad 

Parkem).  

Žádáme Vás tímto o registraci do systému. 

 

 

 

Ing. Lukáš Herout, Ph.D. 

         ředitel školy 
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