
Vážení rodiče, zákonní zástupci,  

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

V následujícím týdnu bude realizována instalace nového zařízení – čipového systému BELLhop. Jedná se o nový 

elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol firmou NeurIT, www. neurit.cz.  

Systém je založen na identifikačních čipech. Čip přiložíte k terminálu u hlavního vchodu do školy. Terminál Vám 

krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. Terminál po 

načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle. 

Cena jednoho čipu je 100 korun, k jednomu dítěti může být vydáno více čipů, vždy na konkrétní jméno 

vyzvedávajícího. Pokud jsou ve škole sourozenci, musí mít zákonný zástupce ke každému dítěti  čip.  

Přesný termín vydávání čipů v recepci školy včas oznámíme. Požadavek na jména pro vydání čipů musí být v souladu 

se jmény napsanými na přihlášce do ŠD, na případné změny upozorněte paní vychovatelku. 

Pokud čip ztratíte, je třeba ztrátu nahlásit v recepci školy, čip bude deaktivován. Následně můžete získat nový čip. 

Pokud čip zapomenete, oslovíte službu v recepci školy. Dítě Vám bude vydáno po vyplnění příslušného formuláře. 

Systém bude nastaven na oficiální časy k vyzvedávání ze ŠD:  11:45 – 13:30 a 15:00 – 16:00, pokud je nedodržíte, 

musíte postupovat dle postupu uvedeného výše. 

Níže je formulář určený k nastavení povinné dokumentace k vydávání čipů, prosíme Vás o navrácení tohoto 

formuláře co nejdříve do recepce školy, případně přímo vychovatelce příslušného oddělení. 

Věříme, že zavedení tohoto nového systému Vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny a bude nám 

sloužit ke všeobecné spokojenosti. 

Děkuji Vám za spolupráci a za vstřícnost. 

               Dr. Květa Trčková, ředitelka školy 

--------------------------------------------------------------- zde oddělte ---------------------------------------------------------------------- 

Základní škola Jílové u Prahy, Komenského 365, Jílové u Prahy, IČ: 613387703 

Předávací protokol k čipu pro účely ŠD 

 

Jméno a příjmení žáka: ……………………………………………………….. třída: …..… oddělení ŠD: ……….   

Datum narození žáka: ………………………………………………………..               ˟ vyplní škola 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………………….  čip˟: …….. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………………….    čip˟: …….. 

Jméno a příjmení dalšího vyzvedávajícího: ……………………………………………………….. 

- jeho pozice: ……………………………………………………………………….   čip˟: ……… 

Jméno a příjmení dalšího vyzvedávajícího: ……………………………………………………….. 

- jeho pozice: ……………………………………………………………………….   čip˟: ……… 

Jméno a příjmení dalšího vyzvedávajícího: ……………………………………………………….. 

- jeho pozice: ……………………………………………………………………….   čip˟: ……… 

 

V …………………………. Dne ……………………………     Podpis zákonných zástupců žáka: ……………………………………… 

Výše uvedené údaje budou zpracovávány (písemně a elektronicky) po celou dobu faktického využívání čipového systému 

docházky do ŠD. Výše uvedený souhlas je možné odvolat vrácením čipu pověřenému zaměstnanci školy, což je pan V. Hájek, 

případně jiný pověřený zaměstnanec školy. 


