
ШКІЛЬНА ОНЛАЙН КАСА 
ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA 

 
1. Шкільна програма онлайн покладня (онлайн каса) використовується для точного обліку 
фінансових ресурсів (грошових коштів), які законні представники дитини (батьки) довірили школі у 
формі авансу для здійснення платежів на шкільні потреби та шкільні заходи (кіно, театр, курси з 
плавання чи лиж, а також для сплати за робочі друковані зошити (pracovní sešity) тощо).  
 

2. На класних батьківських зборах (na třídních schůzkách) визначається сума Вашого батьківського 
грошового вкладу. Батьки сплачують грошові внески школі на субрахунок школи цією сумою, з якої 
потім поступово будуть відховуватися дрібними частками суми на шкільні потреби із зазначенням 
відповідної інформації. 
 

3. Батьки матимуть онлайновий огляд шкільної каси, подібний до банківського рахунку. 
 

4. Учням не потрібно носити готівкові гроші до школи, оплата в онлайн касі школи здійснюється 
безготівково. 
 
ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ В ШКІЛЬНІЙ ОНЛАЙН КАСІ ТА ЯК РОЗПОРЯДЖАТИСЯ НЕЮ 
 
ПЕРШИЙ КРОК: 
Батьки реєструються до Шкільної програми онлайн покладні – інструкції щодо цієї реєстрації 
отримуються у класного керівника по закінченню процедури реєстрації батьків у шкільній програмі 
BAKALAŘI. (Класний керівник електронним листом-відповіддю підтверджує Вашу реєстрацію та 
надсилає інструкцію для реєстрації до шкільної онлайн каси). 
 
ДРУГИЙ КРОК: 
Батьки входять в Шкільну програму онлайн каси, відкривають вкладку КАСА (POKLADNA) і в ній 
– вкладку ОПЛАТА (PLATBA). 
 (Інструкція доступна для батьків у вкладці інструкцій шкільної каси ŠP-ІНСТРУКЦІІ (ŠP-
NAVOD). 
 
ŠKOLNÍ PROGRAM → POKLADNA → PLATBA  
 

  Фото 1 



 
ТРЕТІЙ КРОК: 
Батьки переказують суму зі свого рахунку на субрахунок школи за допомогою інтернет-банкінгу, 
квитанції або QR-коду. 
Після переказу гроші з’являться на балансі батьків. Якщо у одного з батьків навчається одна дитина, 
гроші перераховуються безпосередньо дитині. Якщо у нього більше дітей, він розділить суму між 
дітьми (див.нижче). 
 
Переказ коштів (Převod	prostředků): 
 

1. Якщо батьки ще не надіслали жодних коштів і онлайн касу школи, баланс як батьків, так і 
дитини-учня становить 0Kč. (фото 2. Окреслено червоним 1.) 
 

2. Отже, спочатку потрібно надіслати на рахунок відповідну суму (аванс). Це можливо зробити 
двома способами або-або: 
 

а) переказом на рахунок (Převodem na účet) (фото 2. Окреслено червоним 2.)  
б) QR-кодом (фото 2. Окреслено червоним 3.) 

 
3.  Після зарахування суми на рахунок школи баланс користувача змінюється (фото 2, окреслено 
червоним 1.) і необхідно перерахувати суму дитині  (фото 2, окреслено червоним 4.).  Сюди 
можна перерахувати будь-яку суму з балансу батьків. Якщо у батьків у школі навчається більше 
дітей, то вони розподіляють цю суму між дітьми-учнями у відповідній кількості для кожного з 
них.  

 

Фото 2 

 

	



Розподіл коштів між братами та сестрами (Rozdělení prostředků mezi sourozence):	

1. Батьки визначають прізвище та ім’я учня-дитини, якій хочуть передати гроші. Наприклад, у 
нашому випадку батько вибирає між Філіпом і Лукашем і обирає Філіпа (фото 3.у зеленому 
полі меню окреслено червоним 1.). 
 

2. Гроші, які батьки надіслали на субрахунок школи, можна побачити в балансі на ім’я 
користувача на рахунку КАСА (Pokladna – фото 3 на зеленому полі меню є іконка-
зображення касового апарату). В нашому прикладі у відкритому веб-вікні закладинки КАСА 
(Pokladna) це сума становить 500 Kč (див. фото 3 Окреслено червоним 2.) Потім цей залишок 
буде розподілено між дітьми. 
 
 

Фото 3	
3. У полі комірчини, окресленої червоним (на фото3 цифра 3), вводиться сума, яку треба 
переказати на шкільний рахунок дитини, і підтверджується кліком на кнопку-функцію, яка 
знаходиться поруч зі вказаною сумою, ПЕРЕКАЗАТИ (Převést).	На фото 3 окреслено червоним 
під цифрою 4. 
 

4. На цьому етапі сума перераховується учню-дитині, і батьки можуть обрати другу дитину та 
також перерахувати йому суму у такий же спосіб, як вказано у п.1 цієї інструкціі («Розподіл 
коштів між братами та сестрами»)	
	

	ЧЕТВЕРТИЙ КРОК: 

Батьки у вкладинці КАСА мають онлайн-попередній перегляд подій, у яких брала участь їх дитина, а 
також відомості про оплату, тобто записи про те, яка сума була внесена ним на субрахунок школи, 
яка частка з цих грошей та за що була сплачена. 

		

		


