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ČIPOVÝ SYSTÉM ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Servis v souvislosti s čipy budou zajišťovat správci systému. V období od 1. 2. do 

28. 2. 2022 se na ně můžete obracet: 

PO, ST: Mgr. Karel Juhaňák, od 14:30 do 16:30 

ÚT, PÁ: Bc. Alena Slonková, od 15:30 do 16:30 

ČT: Mgr. Jana Mičulková, od 14:30 do 16:30 

 
Informace k čipovému systému k vyzvednutí dítěte ze ŠD 

 

Vážení rodiče, 

připravili jsme pro Vás a Vaše děti novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny. 

V následujícím období bude uvedeno do provozu nové zařízení – čipový systém BELLhop. Jedná se 

o nový elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol. Systém je založen 

na identifikačních čipech a provoz bude zahájen 1. 2. 2023. 

Tento systém platí pro budovu školy ve Vratimově včetně pavilonu. 

Rodiče, nebo pověřené osoby mají zakoupený čip k vyzvedávání. Do školy nevstupují. Čip přiloží 

k terminálu u vchodu školy (pod zvonky) a ten akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu 

a zároveň zobrazí jméno vyzvedávaného dítěte. V případě, že se načtení nezdaří, není použit správný 

čip. Po správném načtení čipu terminál předá požadavek do příslušného oddělení a paní vychovatelka 

dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy před hlavní vchod školy. 

Vychovatelka propouští dítě pouze na základě čipu, nebo písemného potvrzení pověřené osoby – 

Uvolňovacího listu žáka. Ten je použit v případech: 

a) Pokud rodič, nebo pověřená osoba nemá čip při vyzvedávání dítěte u sebe. Uvolňovací list 

podepisuje rodič, nebo pověřená osoba. 

b) Pokud si rodič, nebo pověřená osoba vyzvedává dítě v době, která není k vyzvedávání určena 

(13:00 – 14:30). 

 

Uvolňovací list žáka bude k dispozici na vrátnici.  

Z bezpečnostních důvodů, Vás prosíme, abyste po přiložení čipu neodcházeli z dohledu a dítě si 

převzali u prostoru vstupních dveří. Nebude-li možný vizuální kontakt s vyzvedávající osobou, 

vrátí se dítě zpět do družiny a záznam v systému bude stornován. 

Děkuji Vám za spolupráci. 

 

 

 

   

…………………………..……………….. 

ředitelka školy 
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SITUACE, KTERÉ MOHOU NASTAT 

Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vychovatelce příslušného oddělení. 

Čip bude následně deaktivován, aby nemohl být zneužit. Aby mohl být zrušen správný čip, mělo by 

být v Žádance na čipy přesně uvedeno, kdo který čip používá. Následně si můžete zakoupit nový čip.  

INFORMACE K TERMINÁLU – místa zobrazení po přiložení čipu 

1. Místo oddělení s možností vyzvednutí 

• VE ŠKOLE Jedná se o běžný stav, kdy se dítě nachází ve škole (v oddělení) a je možné si jej běžně yyzvedávat 

v časech 11:35 – 13:00 a 14:30 – 16:30. 

• PAVILON Jedná se o budovu za školou – tzv. pavilon. 

• ZAHRADA Jedná se o zahradu za hlavní budovou školy. 

2. Místa oddělení bez možnosti vyzvednutí 

V případě jejich zobrazení Vás žádáme o strpení, než bude akce ukončena. V systému se nám 

dítě nezobrazí, proto pokus po nějaké chvíli zopakujte, dítě odešleme ihned po návratu 

do oddělení. 

• OBĚD – VYČKEJTE Jedná se o dobu, kdy se děti stravují ve školní jídelně.  

• POBYT VENKU Jedná se o pobyt za školou v době mezi 13:10 – 14:20 hod., v této době dle družinového vnitřního 

řádu vyzvedávat nelze. 

• KINO Jedná se o akci v době od 13:00 přibližně do 15:15. 

• KNIHOVNA Jedná se o akci v době od 13:00 přibližně do 14:30. 

• AKCE ŠD Jedná se většinou o celodružinové akce. Vždy budete informováni o čase ukončení akce. 

• EXKURZE Jedná se o akci mimo školu. Vždy bude vyvěšena informace o čase kdy výlet probíhá a předpokládaném 

návratu. 

• VYCHÁZKA Jedná se o akci mimo areál školy. 

 

Vyhrazujeme si možnost úprav po ukončení zkušebního provozu. 
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