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ZPŮSOB VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKA Z DRUŽINY 

Elektronický systém BELLhop 

Systém BELLhop je určen pro vyzvedávání dětí ze školní družiny. Systém je založen na čipech. Smyslem 

používání celého systému je zvýšení bezpečnosti žáků a školního prostředí, usnadnění práce vychovatelek 

ŠD a také zjednodušení komunikace při vyzvedávání dětí.  

Použití 

Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školy. Terminál Vám krátkým 

akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho 

dítěte. Při ranním příchodu je vpuštění do družiny hlavními dveřmi automatické 

(vyjma času 7:10 až 7:40, kdy je hlavní vchod uzamčen). Při odpoledním 

vyzvedávání vychovatelce ve školní družině na tabletu „pípne“, že si jdete pro dítě, 

ta potvrdí dítěti odchod a pošle ho do šatny.  

Vám se uvolní pojistka u dveří a dostanete se do prostoru šaten (zde vyčkejte na 

příchod svého dítěte). Pokud bude družina na obědě a Vy pípnete čipem, zobrazí se 

Vám na displeji terminálu, že je Vaše dítě na obědě. Načtení čipu po chvíli zopakujte.  

V době od 13,30 h. do 15,00 h. je systém vypnutý z důvodu výchovné činnosti a pobytu mimo WiFi připojení, 

od 15,00 h. je možné opět děti vyzvednout.  

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.  

Zvonek na školní družinu je nouzové řešení pro případ výpadku čipového systému.  

Objednávka čipu  

Cena jednoho čipu je 100 Kč (vratná záloha). Objednávka čipu je součástí přihlášky do ŠD. Je možné 

zakoupit si více čipů pro jedno dítě. Každý čip je vydán na jméno konkrétní osoby, která za daný čip 

zodpovídá (matka, otec, babička apod.). Systém umožňuje, aby vychovatelka viděla, kdo dítě vyzvedává. 

Vyzvedávající osoba musí být uvedena na přihlášce do ŠD jako oprávněná. Na jeden čip nelze vyzvedávat 

více dětí, např. sourozence. Objednávka čipu je závazná až ve chvíli, kdy bude vaše dítě do ŠD přijato. Čipy 

se zakupují v kanceláři školy.  

Ztráta, zničení a zapomenutí čipu 

• Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce (727 806 351) 

a ta čip v systému deaktivuje a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je také důležité vědět, 

který z vámi zakoupených čipů se ztratil. Při ztrátě čipu nebo jeho znehodnocení si rodič musí koupit 

čip nový.  



• Při zapomenutí čipu zazvoňte na zvonek ŠD a domluvte se s vychovatelkou ŠD na způsobu předání 

dítěte.  


