
Informace o systému čipů v ŠD 
Vážení rodiče, 
k vyzvedávání děti ze školní družiny je používán systém BELLhop. Jedná se elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních 
škol. Systém je založen na identifikačních čipech, které používá rodič, či jiná pověřená osoba, která bude dítě ze ŠD vyzvedávat. 
 

Použití čipu: 
1. Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školní družiny. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné 

načtení čipu a zároveň zobrazí jméno a status Vašeho dítěte (Ve škole/Již odešel/Vycházka/Oběd atp). 
Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání.  
K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro 
vyzvednutí dítěte ze ŠD. 

2. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a paní vychovatelka nebo pan vychovatel vám dítě 
pošle. Tato skutečnost se objeví na obrazovce, která je k dispozici u čtecího zařízení v pavilonu ŠD. 

Vzhledem k tomu, že vychovatelé budou požadavky odbavovat na mobilním zařízení, nemusí být s dětmi v době vyzvedávání ve svém 
oddělení. Z tohoto důvodu bude vyzvedávání dětí pomocí stávajících zvonků komplikované. Ty zůstanou zachovány jen jako nouzové 
řešení pro případ výpadku čipového systému. 
 

Objednávka čipu – cena 1ks čipu činí 100 Kč  
Každý čip je vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Systém umožňuje, aby vychovatel(-ka) viděl(-a), kdo dítě 
vyzvedává. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena na přihlášce do ŠD. Není technicky možné vyzvedávat na jeden čip více 
dětí, např. sourozence. 
 
Objednávka čipu bude závazná až ve chvíli, kdy bude Vaše dítě do ŠD přijato. Počet čipů na žáka není omezen. 
 

Situace, které mohou nastat 
● Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucímu vychovateli, který čip v systému deaktivuje a nebude 
tak možné jej zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z Vámi zakoupených čipů se ztratil. Následně můžete získat oproti 
poplatku čip nový. 
● Když čip nebudete mít u sebe (zapomenete ho), kontaktujte vrátnici ŠD. Budete požádání o vyplnění písemné žádosti o vydání žáka. 
Vzhledem k tomu, že elektronický systém umožňuje vychovatelům větší mobilitu, počítejte s tím, že vydání dítěte se může časově 
protáhnout. 
● Když bude dítě vyzvedávat osoba, která nemá čip, bude postup stejný, jako při zapomenutí čipu. Je nutné, aby tato osoba byla 
uvedena v přihlášce jako oprávněná osoba k vyzvedávání.  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objednávka čipů školní družiny (objednávku předejte vychovateli Vašeho dítěte 
včetně příslušné finanční částky: počet čipů x 100,-)  

 

Jméno a příjmení žáka:  Třída:  
 
Čip 1 -  Jméno zák. zástupce žáka _____________________________________  
 
Čip 2 – Jméno pověřené osoby/ZZ ____________________________________  
 
Čip 3 – Jméno pověřené osoby/ZZ ____________________________________  
 
Čip 4 – Jméno pověřené osoby/ZZ ____________________________________  
 
Zákonný zástupce žáka svým podpisem uděluje škole souhlas s poskytnutím a zpracováním údajů souvisejících s evidencí docházky 
žáka do školní družiny. Škola je povinna zpracovávat a uchovávat tyto nezbytné údaje, které jsou součástí předepsané pedagogické 
dokumentace. Zpracování nezbytných osobních údajů bude probíhat primárně v elektronické a částečně písemné formě (tisk třídní 
knihy na konci školního roku). 
Zpracovatelem bude škola a společnost NeurIT s.r.o., IČ: 28536380, se sídlem Jílové u Prahy, Palackého 571, která je poskytovatelem 
čipového systému. 
 
 
V Praze dne __________________      _________________________________ 

zákonný zástupce žáka 


