
Čipy & čipový systém

Se všemi otázkami ohledně čipů (objednání, deaktivaci, 
přečipování atd.) se prosím obracejte na vaši paní vychovatelku nebo 
na vedoucí vychovatelku Ivanu Procházkovou. 

Jedná se elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol. 

K vyzvednutí je potřeba čip. 

Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školní družiny. Terminál Vám 
krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí 
jméno Vašeho dítěte a místo, kde se právě nacházíme. 

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 příslušnéhooddělení a následně vychovatelka 
pošle dítě domů. 

Objednávka čipu  

Cena jednoho čipu je 100,- Kč. Čipy nejsou vratné, po ukončení docházky do 
ŠD zůstávají vaším majetkem.

Doporučujeme zakoupit čipy pro všechny pravidelně vyzvedávající osoby. 

Formulář k objednání čipu si můžete vyzvednete u pí.vychovatelky společně se 
zápisním lístkem 1.září.

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. Systém umožňuje, aby vychovatelé viděli, kdo dítě 
vyzvedává. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena v zápisním 
lístku do ŠD. 

Nelze však vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence. 



Situace, které mohou nastat. 

Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit 
vychovatelce příslušného oddělení. Ta pak čip v systému deaktivuje a nebude 
tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který vámi ze 
zakoupených čipů se ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo který čip
používá. Následně můžete zakoupit čip nový. 
Když čip nebudete mít u sebe (zapomenete ho), použijete zvonky u vchodu a
zazvoníte na příslušné oddělení. Spojíte se s vychovatelkou a ta ověří odchod 
dítěte. Následně si ověří Vaši totožnost a předá dítě. 
Když bude dítě vyzvedávat osoba, které nebudete schopni předat čip, tak 
postup bude stejný jako při zapomenutí (nesmí se však stávat opakovaně).
Avšak je nutné, aby tato osoba byla uvedena v zápisním lístku (přihlášce) jako 
oprávněná osoba k vyzvedávání. Nebo posláním lístečku po dítěti (datum, 
jméno dítěte, jméno vyzvedávající osoby, podpis zákonného zástupce).

                                     INFORMACE K TERMINÁLU

MÍSTO, KDE SE ODDĚLENÍ NACHÁZÍ SE VÁM ZOBRAZÍ PO PŘILOŽENÍ 
ČIPU 

JSOU ULOŽENY TYTO MOŽNOSTI: 

DRUZINA     Jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme v družině (v oddělení)
 a je možné děti běžně vyzvedávat do 14.00  a poté 15.00 – 16.30 hodin.

OBED – VYCKEJTE    Jedná se o dobu, kdy se nacházíme ve školní jídelně, 
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. 

VYCHAZKA    Nacházíme se mimo areál školy. Většinou se jedná o čas mezi 
14:00 - 15:00 hod.

HRISTE    Pokud se Vám zobrazí tato informace, nacházíme se na školním 
hřišti. 

TELOCVICNA    Nacházíme se v tělocvičně školy.  

NENI CAS NA VYZVEDÁVÁNÍ     Jedná se o dobu mezi 14:00 – 15:00 hod., v
této době dle Řádu ŠD vyzvedávat nelze, a proto se nám Vaše čipnutí v 
systému nezobrazí a žádáme Vás o nové čipnutí v platné době od 15:00 
hod. 

KROUZEK    Vaše dítě se nachází v zájmovém útvaru   


