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Informace k čipovému systému k vyzvednutí dítěte ze ŠD
Vážení rodiče,
naše škola od školního roku 2022/2023 přejde ve způsobu vyzvedávání žáků ze školní družiny na
čipový systém BELLhop. Jedná se o nový elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny
základních škol firmou NeurIT, www.bellhop.cz.
Systém je založen na identifikačních čipech. Čip se přikládá k terminálu u vchodu školy. Krátkým
akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. Terminál
po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD. Je nutné respektovat stanovené časy
pro odchody ze zařízení dané jeho provozem. Aktuální informace k organizaci příslušného školního
roku jsou zveřejněny s jeho zahájením.
Cena jednoho čipu je 100,- Kč. K jednomu dítěti může být vydáno více čipů, vždy
na konkrétní jméno vyzvedávající osoby. Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na
každé dítě. Čip je prázdný, bez loga či značek a symbolů. Je to z toho důvodu, aby při ztrátě nebyl
lehce identifikovatelný, k čemu nebo ke komu patří. Při ztrátě či zcizení neprodleně kontaktujete školu
a daný čip bude zablokován. Následně můžete získat nový čip.
Žáci, kteří mají po dobu školního roku trvale zapsaný samostatný odchod ze školní družiny, tento čip
nepotřebují.
Nyní prosíme rodiče žáků budoucích 2. a 3. ročníků přihlášených v příštím školním roce do ŠD o
vyplnění tiskopisu (Žádanka na čipy), který žák odevzdá paní vychovatelce do 22. 6. 2022.
Žádanku spolu s informacemi žáci již obdrželi.
Čipy pro rodiče žáků budoucích 1. tříd se budou řešit samostatně.
Požadavek na jméno pro vydání čipů musí být v souladu se jmény osob zapsanými
zákonným zástupcem na přihlášce do ŠD jako těch osob, které jsou oprávněny žáka vyzvedávat. Je
tedy pouze na zákonném zástupci, koho k uvedenému úkonu zplnomocní. Následně v této souvislosti
přebírá zákonný zástupce žáka veškerou právní odpovědnost. Případné změny je nutné hlásit paní
vychovatelce písemně.
Termín vydávání čipů oznámíme prostřednictvím našich webových stránek, současně proběhne jejich
úhrada a podepsání předávacího protokolu.
Věříme, že zavedení tohoto nového systému bude Vám i nám sloužit ke všeobecné spokojenosti.
Děkujeme Vám za spolupráci.
V Plzni dne 13. 6. 2022
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vedoucí vychovatelka ŠD

Mgr. Jaroslava Kuklová v. r.
ředitelka školy

