
Školní online pokladna 
 
Vážení rodiče, 

na ZŠ Radomyšl funguje systém školní online pokladny (dále jen ŠOP). Cílem této aplikace je zjednodušení 
a zlepšení evidence plateb za akce školy (např. kino, divadlo, školní výlet), pracovní sešity, platby za školní 
družinu apod. a omezení manipulace vašich dětí s finanční hotovostí a tím i omezení případné ztráty nebo 
odcizení peněz. 

Dle níže uvedeného postupu žádám všechny rodiče o registraci (případně kontrolu již provedené 
registrace), přihlášení a zaslání finančních prostředků na účet ŠOP.  

 

A) ve ŠOP jsem již na ZŠ Radomyšl registrovaný 
1) na adrese http://system.skolniprogram.cz zadám registrovaný email a heslo (na tento odkaz se můžete 
dostat také přes odkaz na webových stránkách školy) 
 

 

2) v případě, že si nepamatujete přístupové heslo, vyžádejte si změnu hesla a 
postupujte podle instrukcí, které vám dorazí emailem 
 
 
 
 

B) ve ŠOP jsem již zaregistrovaný, ale na jiné škole než ZŠ Radomyšl 
1) nemusíte vytvářet další registraci 
2) napište email na podpora@skolniprogram.cz, ve které uveďte: 

a) jméno rodiče 
b) jméno dítěte, které chcete k vaší registraci připojit 
c) název a identifikační číslo školy (ZŠ Radomyšl, IČ: 70659265) 

3) vaše dítě bude připojeno k vašemu stávajícímu profilu 
 

C) do ŠOP jsem se nikdy neregistroval 
1) do internetového prohlížeče zadejte https://system.skolniprogram.cz 
2) klikněte na tlačítko Registrace a na následující stránce Pro registraci klikněte zde 

3) zadejte ID školy – 70659265 a vyberte školu 

 



4) vyplníte registrační formulář a kliknete na tlačítko Zaregistrovat 

 

5) na následující stránce se přihlásíte pomocí vámi zadaného emailu a hesla 

 

 

 

 

6) vaše registrace bude během několika dní schválena třídní učitelkou/učitelem 

 

A co dál? 
Aby mohla být ŠOP používána, je nutné na ni zaslat finanční prostředky. Nenutíme vás mít na účtu 
ŠOP neúměrně vysoké zálohy. Pro školu je důležité, aby byl před plánovanou akcí k určenému datu 
na účtu ŠOP dostatečný zůstatek. Můžete si tedy na účet poslat níže uvedenou zálohu, nebo částku 
za každou akci na účet posílat aktuálně před akcí, stejně jako dříve děti nosily do školy hotovost.  

V případě, že Vaše dítě nemá peníze na účtu, nemůže se zúčastnit školní akce, nedostane 
pracovní sešity, nemůže navštěvovat školní družinu, kroužek… 

Záleží na vás, jaký způsob je pro vás výhodnější. 

Úvodní záloha na začátek školního roku je po konzultaci s třídními učiteli, s ohledem na 
předpokládané akce a hrazené aktivity, stanovena na: 

 a) 1 000,-Kč pro nedružinové děti 

 b) 2 000,-Kč pro děti navštěvující školní družinu 

 c) +dalších 800,-Kč za každý zapsaný školní kroužek 

 

 

 

 



Jak pošlu na ŠOP finanční prostředky: 
Platbu je možno provádět: 

a) převodem na účet: 
- číslo účtu: 30015-682938329/0800 
- variabilní symbol: telefonní číslo, pod kterým jste se do ŠOP registrovali 
- specifický symbol: 70659265 

b) složenkou na účet 
c) vkladem hotovosti na účet na pobočce České spořitelny 

 
Další důležité informace: 

1) Platební údaje jsou uvedeny také po přihlášení do ŠOP v záložce POKLADNA – PLATBA. 

2) Po převodu a zpracování ekonomkou školy se finanční prostředky objeví ve stavu účtu 
uživatele 
v záložce POKLADNA - PLATBA. 

3) Pokud máte ve škole jedno dítě, převedou se peníze automaticky na zůstatek dítěte. Pokud 
máte ve škole více dětí, je možné částku rozdělit mezi děti zadáním částky k dítěti a kliknutím 

na tlačítko Převést a tento postup opakovat u dalšího dítěte/dětí. 

 

 
 
4) V záložce POKLADNA máte přehled o akcích, které jsou pro vaše dítě naplánované nebo 
kterých se Vaše dítě účastnilo, ale i o výpisu plateb, tzn. jaká částka a kdy byla vložena na 
podúčet školy a zároveň kdy a jaká aktivita byla těmito finančními prostředky placena. 

5) Finanční prostředky nebudou ze ŠOP čerpány bez vašeho předchozího souhlasu. 
Před plánovanou akcí budete vždy kontaktováni vyučujícím přes komunikační kanál Bakaláři - 
Komens. Pokud s akcí (a zároveň stržením požadované částky) nesouhlasíte, musíte tento 
nesouhlas vyučujícímu zaslat. Pokud nezareagujete na výzvu učitele, považujeme mlčení za 
souhlas se stržením. 

6) V případě, že před plánovanou akcí nebude mít vaše dítě na účtu dostatečné finanční 
prostředky, nebude se moci dané akce účastnit. 
 
V případě problémů s registrací, přihlášením, zasláním zálohy na pokladnu nebo jiných 
potíží kontaktujte ekonomku školy: 
 
Ing. Andrea Petrželová, email: petrzelova@zsradomysl.cz, tel: +420 724 929 597 


