BAKALÁŘI Platební modul
Škola bude od nového školního roku používat k evidenci veškerých plateb od žáků platební modul v
Bakalářích.
Hlavním cílem je, že žáci nebudou nosit hotovost do školy, ale rodiče budou uskutečňovat platby
bankovním převodem. Učitelé tak nebudou muset přijímat hotovost. Výjimku pak tvoří učitelé
1. stupně působící na Seifertově náměstí, kteří se rozhodnou, jestli chtějí platby v rámci třídního
fondu vybírat v hotovosti či přes BAKALÁŘI Platební modul.
BAKALÁŘI Platební modul zahrnuje 2 druhy plateb:
1. třídní fond - jedná se o zasílání záloh do třídního fondu, jejich evidenci a přehled hrazených výdajů
v rámci třídního fondu, např. výdaje za pracovní sešity, kino, divadlo, exkurze, ad.
2. pravidelné platby - jedná se o evidenci jak pravidelných plateb za školní družinu, školní klub, tak i
ostatních jednorázových účelových plateb, např. úhrada za LVZ, školu v přírodě, zájezd do Prahy,
plavání (jedná se především o vyšší částky).
Platby za školní družinu již probíhají bezhotovostně, dojde pouze ke změně VS a doplnění SS.
Platby stravného budou probíhat jako dosud.

Třídní fond
Platby budou probíhat formou záloh na začátku školního roku a na začátku 2. pololetí. Žákům budou
předány údaje o platbě do třídního fondu tj. číslo účtu, doporučená počáteční záloha (určí třídní
učitelé), dále variabilní symbol platby = rodné číslo žáka (bez uvedení lomítka), specifický symbol =
100 (k rozlišení druhu platby). Konstantní symbol není třeba uvádět. Do zprávy pro příjemce bude
uvedeno jméno a příjmení žáka a třída. Je důležité správně uvádět VS a SS, aby byly platby správně
přiřazeny.
Při přechodu žáka na jinou školu bude zůstatek z třídního fondu zaslán zpět na určený účet. Stejně
tak žákům 9. tříd po ukončení školní docházky bude zůstatek z třídního fondu vrácen.

Pravidelné a ostatní platby
Platby za školní družinu – budou probíhat v termínech jako dosud, VS = rodné číslo žáka
(bez uvedení lomítka) a SS = 200.
Platby za školní klub - ve stejných termínech jako dosud, avšak místo hotovosti bezhotovostně. VS =
rodné číslo žáka (bez lomítka), SS = 300.
Ostatní platby (LVZ, škola v přírodě, Praha, plavání) budou probíhat v průběhu roku dle sdělení výše
platby a stanoveného specifického symbolu. Případný zůstatek platby po úhradě akce bude převeden
do třídního fondu.

Informování rodičů o platbách
Důležitou součástí modulu je informování rodičů a žáků o platbách. Rodiče budou moci přes
BAKALÁŘI Platební modul nahlížet do evidence plateb a kontrolovat si stav peněžních prostředků
v třídním fondu. Zobrazí se vložené prostředky, přehled plateb a zůstatek, případně dluh ve třídním
fondu.
Stejně tak budou moci rodiče nahlížet do ostatních plateb, kde se jim zobrazí předpis platby, úhrada
platby nebo dosud neuhrazená částka.
Upozorňujeme na určitý časový posun v zobrazování plateb a úhrad, protože musí nejprve
proběhnout zpracování prvotních dokladů tj. výpisů z účtů, faktur, podkladů od třídních učitelů. To
znamená, že platba se objeví v platebním modulu až po účetním zpracování dokladů, nikoliv v ten
samý den, kdy byla provedena.

