ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 – HLOUBĚTÍN,
Hloubětínská 700
198 00 PRAHA 9 – Hloubětín, IČO: 49625128, tel.: 281 867 071, e-mail: info@zshloubetin.cz

Vážení rodiče,
v naší škole používáme pro vyzvedávání dětí ze školní družiny používat systém BELLhop. Jedná se
o elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol. Systém je založen
na identifikačních čipech.
Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu 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 paní vychovatelka vám dítě
pošle.
Je potřeba zapsat, kolik čipů budete chtít pro vyzvedávání svého dítěte používat. Vždy je ale nutné,
aby každý čip byl vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Systém umožňuje také,
aby vychovatelka viděla, kdo dítě vyzvedává. Osoba oprávněná k vyzvedávání bude muset být
uvedena na přihlášce do ŠD.
Záloha na jeden čip je 100,- Kč. Objednávku čipů odevzdávejte prosím do 24.6.2022
na vrátnici školy nebo zašlete na emailovou adresu: anna.vesela@zshloubetin.cz.
Čipy vám předám v pondělí 5.9. před zahájením vyučování ve vrátnici ZŠ.
Situace, které mohou nastat
•
Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce nebo
dále
pověřené
osobě
ve
škole.
Ta
čip
v systému
deaktivuje
a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je 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 čip nebudete mít u sebe (zapomenete jej), oslovíte službu u vchodu, která se spojí
s vychovatelkou a ověří odchod dítěte. Dále vyplníte formulář včetně čísla OP. Služba u
vchodu ověří vaši totožnost a předá vychovatelce požadavek na vyzvednutí dítěte.

Anna Veselá
vedoucí vychovatelka

V Praze dne 12.6.2022

Čipy pro vyzvedávání dětí ze školní družiny
Jméno žáka:
označení čipu
(otec, matka, babička, chůva….)
1
2
3
4
5
Objednávám…..kusů čipů pro vyzvedávání
mého dítěte z družiny.
………………………………………………
podpis zákonného zástupce

