
Informace pro rodiče 

Čipový systém pro vyzvedávání žáků ze školní družiny 

Všechny Vaše otázky ohledně čipů (nové objednání, deaktivace, ztráta 

atd.) prosím směřujte na vedoucí vychovatelku: 

 Jana Ondrušková     ondruskova@cmczs.cz 

 

Čipový systém na vyzvedávání dětí ze školní družiny je elektronický systém 

vyvinutý přímo pro družiny základních škol. 

Čip jednoduše přiložíte k terminálu u hlavního vchodu do 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 

následně vám vychovatelka dítě pošle. 

 Objednávka čipu 

Čip bude zapůjčen oproti záloze 100 Kč. Po navrácení nepoškozeného čipu 

bude záloha vrácena na sekretariátu školu, popř. na vrátnici školy. 

Čipy máte již zakoupené doma nebo jsou nachystané ke koupi na vrátnici 

školy nebo si o ně zažádáte pomocí žádanky na čipy (u vychovatelek, na 

vrátnici nebo na webových stránkách školy v sekci „formuláře“). 

Každý čip je vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. 

Systém umožňuje, aby vychovatelky viděly, kdo dítě vyzvedává. Osoba 

oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena na přihlášce do ŠD.  

 

 

 

 



 

Přiobjednání čipů 

V případě zájmu o přiobjednání čipů kontaktujte vedoucí vychovatelku.  

Janu Ondruškovou  ondruskova@cmczs.cz   

• Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit 

vedoucí vychovatelce nebo kterékoli vychovatelce. Čip bude 

v systému deaktivován a nebude ho tak možné zneužít. Je nutné 

také nahlásit, který z vydaných čipů se ztratil. Na žádost obdržíte čip 

nový. 

• Na objednávce čipů by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. 

Například budete žádat ve formuláři 3 čipy, 1- Leoš Vok -otec, 2- 

Lenka Voková -matka, 3- Marie Voková - sourozenec. Zkratky budou 

odpovídat označení z objednávky – O – otec, M – matka, SOU- 

sourozenec, B-babička, D-dědeček… 

• Ve výjimečném případě, když čip nebudete mít u sebe (zapomenete 

ho), oslovíte paní vrátnou, která se spojí s vychovatelkami a zařídí 

odchod dítěte.  

Informace k terminálu 

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

JSOU ULOŽENY TYTO MOŽNOSTI: 

VE ŠKOLE - běžný stav, kdy se nacházíme ve škole (v oddělení) a je možné 

děti běžně vyzvedávat: po vyučování – 13:45 a 15:00 – 17:00 

OBĚD – VYČKEJTE  žádáme o strpení než budou děti po obědě 

AKCE – pobyt venku, hřiště, tělocvična, řízená činnost….. 

DÍTĚ V KROUŽKU - musíte přiložit čip, až bude dítě zpět v družině 

NENÍ DOBA VYZVEDÁVÁNÍ  Jedná se o dobu 13.45 – 15.00, kdy dle Řádu 

školní družiny probíhají zájmové aktivity a v této době se žáci 

nevyzvedávají. Pokud je nutné z vážných důvodů, např. lékař rodinné 

důvody atd. dítě vyzvednout, napíšete info v předstihu.  
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