Vyzvedávání žáků ze školní družiny a čipový systém
Vážení rodiče.
-

V naší školní družině máme zaveden elektronický čipový systém k vyzvedávání žáků ze školní
družiny (je zaveden z těchto důvodů: zajištění bezpečnosti žáků, přehledu o pohybu žáků během
dne v družině, archivace veškerých údajů, dále vyzvedávající osoba nemusí znát v danou chvíli
oddělení, kde se žák nachází atd.).

-

Je potřeba zapsat, kolik čipů budete pro vyzvedávání svého dítěte používat. Čip bude vydán na
jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Systém umožňuje, aby vychovatelky viděly, kdo
žáka vyzvedává.

-

Pokud máte více dětí v družině, je potřeba mít pro každé dítě vlastní čip.

-

Čipy si je možné v rodině předávat, avšak ideální je, aby každá vyzvedávající oprávněná osoba
měla čip vlastní.

-

Pokud bude žák/žákyně z družiny odcházet každý den sám/sama (jak uvedete v přihlášce,
případně na omluvném lístku), žádný čip nepotřebujete.

-

Všichni žáci dostanou objednávkový formulář, kde označíte Vámi požadovaný počet čipů.

-

Cena jednoho čipu činí 100,- Kč.

-

Naprogramované čipy Vám budou předány v označené obálce.

-

Pokud čip zapomenete, budete muset vyplnit písemnou žádost k vydání dítěte.

-

Budete-li potřebovat mluvit s vychovatelkou, po přiložení čipu použijete i zvonek do příslušného
oddělení.

Situace, které mohou nastat:
-

Při ztrátě čipu je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vychovatelce příslušného oddělení.
Pro tuto situaci je důležité vědět, který z čipů se ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo
který čip používá. Čip poté bude v systému deaktivován k zabránění jeho zneužití. Následně
můžete získat čip nový. Cena za nový čip je 100,- Kč.

-

Když bude žáka vyzvedávat osoba, které nebudete schopni předat čip, bude postup stejný jako při
zapomenutí čipu. Je však nutné, aby tato osoba byla uvedena v přihlášce jako oprávněná osoba
k vyzvedávání. Jestliže osoba není uvedena v přihlášce, je nutné poslání lístečku po dítěti (datum,
jméno žáka, jméno vyzvedávající osoby, podpis zákonného zástupce).

-

Telefonické žádosti o uvolnění žáků ze ŠD nejsou z bezpečnostních důvodů povoleny.

INFORMACE K TERMINÁLU
-

-

Čip přiložíte k terminálu u vchodu do školní družiny. Terminál Vám krátkým akustickým signálem
potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.
Místo, kde se oddělení nachází, se Vám zobrazí po přiložení čipu.
Neplatí pro ranní ŠD – zvoňte na daný zvonek, viz rozpis.
JSOU ULOŽENY TYTO MOŽNOSTI (zobrazí se Vám na terminálu):
DRUŽINA – jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme v družině a je možné žáky vyzvedávat.
OBĚD – na terminálu se objeví informace NENÍ ČAS PRO VYZVEDÁVÁNÍ = jedná se o dobu, kdy
se nacházíme ve školní jídelně, žáky nelze vyzvedávat.
HALA – na terminálu se objeví informace NENÍ ČAS PRO VYZVEDÁVÁNÍ = nacházíme se v hale
a žáky nelze vyzvedávat (sportovní hry a plánované akce).
KINO – na terminálu se objeví informace NENÍ ČAS PRO VYZVEDÁVÁNÍ = žáky nelze
vyzvedávat
KROUŽKY – ŠKOLA – na terminálu se objeví informace NENÍ ČAS PRO VYZVEDÁVÁNÍ = žáky
nelze vyzvedávat.
KROUŽKY – DRUŽINA – na terminálu se objeví informace NENÍ ČAS PRO VYZVEDÁVÁNÍ = žáky
nelze vyzvedávat.
Jestliže se po přiložení čipu objeví informace NENÍ ČAS PRO VYZVEDÁVÁNÍ, informace se
vychovatelce v systému nezobrazí, pro vyzvednutí žáka je nutné opětovné přiložení čipu v době
určené pro vyzvednutí.

Objednávku a placení čipů budeme přijímat první týden v září ve všech odděleních. Označené čipy
v obálce dostanete druhý týden v září a můžete je hned začít používat.

------------------------------------------------------- zde odstřihněte ----------------------------------------------------Čipy pro vyzvedávání dětí ze školní družiny
Jméno a příjmení žáka/žákyně:
Oddělení:

Jméno a příjmení

Označení čipu
(otec, matka, …)

1
2
3
4
5

Objednávám ……. kusů čipů pro vyzvedávání mého dítěte z družiny

………………………………
podpis zákonného zástupce

