
 
Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 

Školní družina 

 

Čipový systém BELLhop 
 

Od školního roku 2020/2021 jsme uvedli do provozu čipový systém BELLhop 

pro vyzvedávání dětí ze školní družiny. Jedná se o elektronický systém vyvinutý 

přímo pro školní družiny základních škol firmou NeurIT, www.neurit.cz. 

 

Systém je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití má 

konkrétní osoba. Záleží pouze na Vás, komu umožníte vyzvedávat dítě ze školní 

družiny - může to být rodič, sourozenec, prarodič, strýc, teta....  

 

Samotné vyzvednutí dítěte ze školní družiny probíhá velmi jednoduše – čip 

přiložíte k terminálu u vstupu (vpravo u vnitřních vchodových dveří v budově ŠD, 

v budově školy se terminál nachází vpravo za vchodovými dveřmi) a ten Vám 

krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu. Dále zobrazí jméno 

Vašeho dítěte. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného 

oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny. 

  

Cena jednoho čipu je 100 Kč. Čip je nevratný. K jednomu dítěti může být vydáno 

více čipů, dle Vašich potřeb, avšak vždy na konkrétní jméno vyzvedávajícího. 

Pokud školní družinu navštěvují sourozenci, je potřeba, aby byl čip vystaven na 

každé dítě. Čip je prázdný, bez loga či značek a symbolů. Je to z důvodu, aby při 

ztrátě nebyl lehce identifikovatelný.  

 

Požadavek na jméno pro vydání čipů musí být v souladu se jmény napsanými na 

přihlášce do ŠD, na případné změny upozorníte paní vychovatelku. Při ztrátě či 

odcizení čipu kontaktujte neprodleně školu a daný čip bude zablokován. Následně 

můžete získat nový čip.  

 

Všechny děti, které navštěvují školní družinu a někdo je vyzvedává, musí mít na 

své jméno vystavený čip. Děti, které odcházejí z družiny samy pravidelně každý 

den, čip nepotřebují.  

 

Aby bylo možno systém úspěšně spustit, je potřeba pečlivé vyplnění formuláře 

Protokol k čipu pro účely ŠD. Tento formulář odevzdáte zároveň s přihláškou 

dítěte do ŠD. Následně Vám bude předáno požadované množství čipů zároveň s 

formulářem Předávací protokol čipu školní družiny.  

 

Zavedení tohoto systému zvýšilo bezpečnost dětí, usnadní jejich vyzvedávání ze 

ŠD. Děkujeme za spolupráci  

Vychovatelky ŠD 

http://www.neurit.cz/

