ZŠ Jitřní bude od 1. prosince spouštět čipový systém
pro vyzvedávání žáků ze školní družiny

Jedná se elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny, který významně
zjednoduší a urychlí vyzvedávání dětí ze školní družiny. K vyzvednutí dítěte ze
školní družiny budete potřebovat čip, který přiložíte buď k terminálu u hlavního
vstupu do budovy školy, nebo 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 nachází, a předá Váš požadavek
k vyzvednutí dítěte příslušné vychovatelce školní družiny. Systém umožňuje, aby
vychovatelky viděly, kdo jmenovitě dítě vyzvedává. Na jeden čip lze vyzvedávat
pouze jedno dítě, v případě sourozenců je potřebné mít více čipů pro každou
osobu, která je oprávněná k vyzvedávání dítěte. Osoba oprávněná k vyzvedávání
musí být uvedena na přihlášce do školní družiny.
Objednávání a přiobjednávání čipů
Objednací lístek k získání čipu naleznete v žákovské knížce a na webových
stránkách školy. Lístek vyplňuje zákonný zástupce dítěte. Na lístek je třeba uvést
osoby, které budou oprávněny dítě vyzvednout. Zákonný zástupce je povinen si
objednané čipy osobně převzít a plně zodpovídá za jejich použití.
Cena jednoho čipu je 100 Kč.
Prodej čipů: Marcela Hodoušová – kancelář školy
Blokace při ztrátě čipu: skola@zsjitrni.cz

Vysvětlivky k místům zobrazeného pobytu dítěte
VE SKOLE - Jedná se o běžný stav, kdy se dítě nachází v budově školy na
příslušném oddělení školní družiny a lze jej v danou chvíli vyzvednout u vchodu
do školní družiny.
HRISTE - Jedná se o společný pobyt dětí na hřišti v areálu školy. Dítě je možné
vyzvednout na hřišti.
OBED – VYCKEJTE - Jedná se hlavně o dny, kdy mají děti pět hodin. Tehdy se
může stát, že v čase od 13:00 hod. ještě nebude dítě zpět z oběda. Žádáme Vás
o strpení. O Vašem požadavku vychovatelky ví, vyčkejte na příchod dítěte. Není
potřeba čipování opakovat.
DITE NA KROUZKU - Jedná se o dobu, kdy dítě navštěvuje v rámci odpoledního
programu ve škole zájmový kroužek. Vychovatelkám se požadavek nezobrazí.
Čipování je potřeba opakovat po skončení kroužku s časovou rezervou nutnou
pro přesun dětí na příslušné oddělení školní družiny.
VYLET - Informace se zobrazí, když je dítě se školní družinou na výletě mimo
budovu školu. Dítě není možné vyzvednout. Čipování je potřeba opakovat po
skončení výletu.
Řešení některých možných problémových situací






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 školní družiny. Použijte správný čip.
Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit na e-mail
skola@zsjitrni.cz. Čip bude v systému deaktivován a nebude tak možné čip
zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z vámi zakoupených čipů
se ztratil. Objednejte nový čip.
V případě zapomenutého čipu či v případě, že bude dítě vyzvedávat osoba,
která dosud nepřevzala čip, musí vyzvednutí dítěte řešit přímo v kanceláři
školy. Vychovatelky nemohou osobě bez čipu dítě vydat. Vždy je nutné, aby
se jednalo o osobu uvedenou v přihlášce do školní družiny.

