
Klub rodičů při 

ZŠ Mokrá-Horákov

INFORMACE PRO UČITELE ZŠ A RODIČE ŽÁKŮ



Osnova

 Co je cílem bezhotovostního spolufinancování

 Princip komunikace a toku financí

 Co je nutné zajistit na třídních schůzkách



Co je cílem?

 Cílem je vyhnout se vybírání hotovosti na třídní či celoškolní akce.

 Rodič nehledá každý týden drobné peníze…

 Učitel nevybírá každý týden drobné peníze…

 Díky evidenci ve sdílené excelové tabulce a na transparentním účtu lepší 

přehled rodičů o výši příspěvků během roku.



Princip komunikace

 Klub má k dispozici 18 třídních transparentních účtů + 1 hlavní transparentní účet

 seznam čísel účtů jednotlivých tříd je umístěn na www stránkách ZŠ (klub rodičů)

 Hlavní pokladník – člen klubu, spravuje hlavní účet klubu

 Třídní pokladník – člen klubu, spravuje třídní účet

 Sdílená excelová tabulka – umístěna na účtu Google, kam mají přístup hlavní a 

třídní pokladníci (+ člen revizní komise a předseda klubu)



Princip komunikace

 Třídní učitel i třídní pokladník mají seznam členů klubu (excelová tabulka). 

 Třídní učitel pošle e-mailem třídnímu pokladníkovi do 20. dne v měsíci (září) akce a částky 
všech předpokládaných akcí třídy následujícího měsíce (října).

 Třídní pokladník pošle z třídního účtu požadované finance na hlavní účet klubu a zapíše tyto 
transakce do sdílené excelové tabulky příslušné třídy do 25. dne v měsíci (září). Potom e-
mailem informuje třídního učitele, že finance poslal (případně informuje o zůstatku na třídním 
účtu).

 Hlavní pokladník během 25. – 31. dne v měsíci (září) provede kontrolu požadavků všech tříd s 
příchozími financemi na hlavní účet. Vytiskne report a vyzvedne hotovost z bankomatu. 
Hotovost předá s jedním reportem paní hospodářce v ZŠ.

 Třídní učitelé si postupně hotovost vyzvednou dle potřeby od 1. dne následujícího měsíce (říjen) 
u paní hospodářky.

 Třídní učitelé čtvrtletně (např. na třídních schůzkách) předají účtenky z již uskutečněných akcí 
třídnímu pokladníkovi, který je jednou ročně (při ukončení školního roku) předá hlavnímu 
pokladníkovi.



Princip komunikace

Všechny účty jsou transparentní – lze volně prohlédnout transakce



Princip komunikace

Práce třídního pokladníka



Princip komunikace

Práce třídního pokladníka



Princip komunikace

Práce hlavního pokladníka



Co je nutné zajistit na třídních schůzkách

 Vysvětlit si princip a důvod klubu a spolufinancování – všem se nám „zjednoduší život“.

 Nechat rodiče podepsat tabulku pro vstup členů do klubu.

 Nechat rodiče podepsat tabulku pro GDPR.

 Zvolit třídního pokladníka – dovednosti:

 e-mailovou komunikace, elektronické bankovnictví, MS Excel základní.

 Ihned po třídní schůzce poslat kontakt (jméno, e-mail, tel. číslo) nově zvoleného třídního 
pokladníka V. Skotalovi (skotalv@email.cz), který bude třídní pokladníky informovat jak si 
založit google účet a přístup na internetové bankovnictví ve fiobance.

 Začátkem školního roku je vždy provedeno školení všech třídních pokladníků v počítačové 
učebně ZŠ Mokrá-Horákov. 

 Transparentní třídní účet je stejný po celou dobu od první do deváté třídy (finance 
přecházejí z předchozího roku automaticky do roku následujícího).
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Co je nutné zajistit na třídních 

schůzkách

tabulka pro vstup členů do klubu tabulka pro GDPR

Dokumenty a informace na www stránkách ZŠ



A to je vše

 Děkuji za pozornost i za aktivní spolupráci.

 Dotazy – skotalv@email.cz
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