
Provoz družiny od října 2020: 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,  

připravili jsme pro Vás a Vaše děti bezpečnější 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. Více informací o systému se dozvíte také na: 
https://www.bellhop.cz/prorodice/.  

Hlavní výhody BELLhop: 

 zamezení vstupu do budovy cizím osobám 

 prokazatelná historie vyzvedávání  

 vysoké zabezpečení čipů i celého systému 

 včasné odchody na kroužky 

 samostatné odchody dětí 
 

Jak BELLhop funguje:  
Systém je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití k vyzvednutí dítěte má tedy 
konkrétní osoba. Může to být rodič, starší sourozenec, babička, sousedka…   
Čip přiložíte naplocho k terminálu ve vestibulu školy (vpravo u recepce) a ten Vám krátkým akustickým 
signálem potvrdí správné načtení čipu. Na terminálu se zobrazí, kde se dítě nachází (na obědě, hřišti, 
kroužku...). V době oběda a kroužku dítě nelze vyzvednout. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek 
do příslušného oddělení  a paní vychovatelka dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Rodič vyčká příchodu 
dítěte u terminálu. 
Čip je sice vystaven na konkrétní osobu, ale je přenosný. Proto záleží jenom na Vás, komu jej svěříte 
(vychovatelce ale systém zobrazí osobu, které byl čip přiřazen). 
Cena jednoho čipu je 100,- Kč a k jednomu dítěti může být vydáno více čipů, vždy na konkrétní jméno 
vyzvedávajícího. Čipy jsou nevratné. Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě. 
Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být též uvedena v Zápisním lístku. Zmocnění další osoby nebo 
odebrání zmocnění lze pouze písemně.                   

Časy pro vyzvedávání dětí pomocí čipů: 
Děti nelze vyzvedávat v době od 13:30 do 14:30. Jinak neomezeně. 
Děti, které odcházejí samy, tento čip nepotřebují a odchází v dobu, kterou mají uvedenou v Zápisním lístku, 
výjimečně v Žádosti o uvolnění ze ŠD (formulář na webu školy). 
Zapomenutí čipu: 
Pokud ve výjimečných případech nebudete mít čip u sebe, je nutné obrátit se na recepční a  vyplnit 
formulář. 
 
Ztráta čipu:  
Čip je označený pouze číslem, bez loga či značek. Je to z toho důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce 
identifikovatelný ke komu patří. Při ztrátě či zcizení ihned kontaktujte školu a daný čip bude zablokován. 
Následně si můžete zakoupit nový čip.                                    
Přesný termín prodeje čipů a spuštění celého systému Vám včas oznámíme. Další materiály a formuláře k 
vyplnění, budou dány na stránky školy. 
Věříme, že zavedení tohoto nového systému Vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, zaručí 
větší bezpečnost i prokazatelnost a bude nám sloužit ke všeobecné spokojenosti.  
 
Děkuji vám za spolupráci  
Školní družina 
 

https://www.bellhop.cz/krouzky/

