Čipový systém
Jedná se elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol. K vyzvednutí dítěte
je potřeba čip.
Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školy. Terminál Vám krátkým akustickým
signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.
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.

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a následně
vychovatel/ka vám dítě pošle. Váš požadavek můžete sledovat na monitoru nad hlavním
vchodem školy.
Objednávka čipu
Cena jednoho čipu je 100 Kč.
Formulář k objednáni čipu je k dostání na recepci školy nebo zvlášť ke stažení v sekci
DOKUMENTY/FORMULÁŘE/FORMULÁŘE ZŠ. Jeden formulář obdržíte od své
vychovatelky.
Je potřeba zapsat, kolik čipů budete chtít pro vyzvedávání svého dítěte používat. Vždy je
nutné, aby každý čip byl vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá a
bude ho vyzvedávat. Čip je nepřenosný. Systém umožňuje, aby vychovatelé viděli, kdo
dítě vyzvedává. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena na Žádosti o přijetí do
ŠD.
Nelze však vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence. Každé dítě musí mít svůj
vlastní čip!!!

Situace, které mohou nastat.




Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vychovateli nebo
vychovatelce příslušného oddělení. Ti pak čip v systému deaktivují a nebude tak možné
čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z vámi zakoupených čipů se
ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. Následně můžete
získat čip nový.
Když bude dítě výjimečně vyzvedávat osoba, které nemá přidělený čip, tak je nutné, aby
tato osoba byla uvedena v přihlášce jako oprávněná osoba k vyzvedávání nebo je nutné
aby dítě mělo omluvenku ŠD, že může s danou osobou odejít.

INFORMACE K TERMINÁLU
MÍSTO, KDE SE ODDĚLENÍ NACHÁZÍ, SE VÁM ZOBRAZÍ PO PŘILOŽENÍ ČIPU
JSOU ULOŽENY TYTO MOŽNOSTI:
VE SKOLE Jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme ve škole (v oddělení, popř. na
pozemku školy) a je možné děti běžně vyzvedávat 11:40 – 14:00 a 15:00 – 17:00
OBED – VYCKEJTE Jedná se hlavně o dny, kdy mají děti pět a více hodin a může se
stát, že v době od 13:30 hod. ještě nebudeme po obědě, tehdy se Vám zobrazí tato
informace a žádáme Vás tímto o strpení, než budou děti po obědě. V systému se nám dítě
zobrazí a proto nemusíte znovu čipovat, dítě odešleme ihned po jídle.
POBYT VENKU Jedná se o dobu mezi 14:00 – 15:00 hod., v této době dle družinového
vnitřního řádu vyzvedávat nelze, a proto se nám Vaše čipnutí v systému nezobrazí
a žádáme Vás o nové čipnutí v platné době od 15:00 hod.
Sběrné oddělení ŠD
V případě, že si chcete vyzvednout dítě během hlavní činnosti ŠD tj. 14:00 – 15:00, musíte
tuto informaci sdělit vychovateli/ce písemnou formou na omluvence ŠD předtištěné školou.
V tomto případě bude Vaše dítě zařazeno do sběrného oddělení ŠD, tzn., že si ho budete
moci vyzvednout přes čip i v této době.

