Základní škola Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746
V Jindřichově Hradci 21. 1. 2016
Věc: Vyjádření ke školnímu programu
Vážení rodiče,
v souvislosti se zavedením školního programu, který je instalován na všech školách v Jindřichově
Hradci a má sloužit k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole, se
objevují z vaší strany dotazy týkající se provozu zmíněné aplikace. Dovolte nám tedy, abychom se
k daným podnětům touto formou vyjádřili. Pro bezproblémový provoz je nutné, aby se všichni rodiče
zaregistrovali.










Kde budou uloženy finanční prostředky, které škole svěřím?
Peníze, které budou vybrány, jsou poukázány na samostatný účet naší školy. Dispoziční
práva k tomuto účtu má ŘŠ, ZŘŠ a ekonomka školy.
Proč se aplikace zavádí?
Škola nebude muset manipulovat s finančními prostředky v hotovosti. Veškerý pohyb peněz
bude transparentní, o každém přesunu vzniká záznam. Princip je podobný jako výpis z banky,
kdy rovněž vidíte veškeré finanční operace. Program tedy simuluje banku, kdy zákonný
zástupce žáka vidí, jak a na co byly jeho peníze použity.
Musím uvádět osobní údaje při registraci?
Do školního programu jsou vloženi jen třídní učitelé, správce aplikace a správce školní
pokladny. Každý zákonný zástupce se propojí se svým dítětem, aby mohl sledovat, jak je
s prostředky nakládáno. Při registraci se uvádí jen titul, jméno, příjmení zákonného zástupce,
jeho mobilní telefon a emailová adresa, která slouží k přihlášení do programu.
Kolik bude stát provoz aplikace školní program?
Program byl zakoupen na všechny základní školy v Jindřichově Hradci jejich zřizovatelem
Městem Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II. Rodiče za provoz programu žádné finanční
prostředky nehradí.
Kdo je provozovatelem aplikace?
Školní program je provozován společností ADANTE s.r.o.
IČ, DIČ: 28089774, CZ28089774
Sídlo: Mánesova 11/3b, 37001 České Budějovice
Kraj, okres: Jihočeský kraj, České Budějovice
Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích,
spisová značka C 16626, datum zápisu 23. září 2008
Jednatel: Petr Gohr

Věříme, že výše uvedený text odpověděl alespoň stručně na některé Vaše dotazy. Pokud budete chtít
další informace, obracejte se prosím písemně na náš email: info@3zsjhradec.cz.

Děkujeme za pochopení, s pozdravem
vedení školy

