
Informace o systému BELLhop 
 
 
Od školního roku 2019/2020, kdy je v provozu nový pavilon, funguje ve škole nový 
režim při vyzvedávání dětí ze školní družiny.  
 
Klubovny družiny jsou od šaten a hlavního vchodu vzdáleny, takže nejsou 
v „dohledové“ vzdálenosti. Paní vychovatelky nemohou kontrolovat, kdo dítě přišel 
vyzvednout, a proto jsme se rozhodli pro vyzvedávání dětí ze školní družiny používat 
systém BELLhop. Jedná se moderní elektronický systém vyvinutý přímo pro 
družiny základních škol. Systém je založen na používání identifikačních čipů.  
 
Jak systém funguje? 
Systém BELLhop je tvořen terminálem, který je umístěn u hlavního vchodu, a 
počítačem, který má u sebe paní vychovatelka každého oddělení. Komunikaci mezi 
terminálem (čtečkou) a počítačem, kterým může být stolní počítač, iPad nebo mobilní 
telefon, zajišťují čipy, které si pořídí rodiče žáka. 
 
Pokud k terminálu (čtečce) u hlavního vchodu přiložíte „družinový“ čip, terminál 
krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno 
Vašeho dítěte, na které je čip evidován. 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. 
Po správném načtení čipu předá terminál Váš požadavek do příslušného oddělení a 
paní vychovatelka 
Vaše dítě z družiny uvolní. Na obrazovce ve vestibulu budete moci sledovat stav 
Vašeho požadavku – u jména Vašeho dítěte (např. Jan N.) se objeví informace o tom, 
že paní vychovatelka Vaše dítě z oddělení uvolnila, a Vy budete vědět, že Vaše dítě už 
je na cestě z klubovny do šatny.  
 
Jak si čip pořídíte?  
Cena jednoho čipu je 100 Kč. Při přihlašování dítěte do školní družiny vyplníte 
v příloze přihlášky informaci o tom, kolik čipů chcete na své dítě objednat, a u 
každého čipu uvedete jméno osoby, která za něj ponese zodpovědnost.  
 
Kolik čipů si můžete pořídit? 
Máte-li ve školní družině jedno dítě, můžete používat jen jeden čip, můžete si ale 
k vyzvedávání jednoho dítěte pořídit více čipů (pro maminku, pro tatínka, pro 
babičku, …). V přihlášce je nutné uvést ke každému čipu konkrétní zodpovědnou 
osobu a vy si musíte evidovat, který čip komu patří (pro případ ztráty a následné 
blokace).  
Máte-li ve školní družině dvě děti, musíte mít minimálně dva čipy – na každé dítě 
jiný. Jedním čipem není možné vyzvednout více dětí najednou. 
 
Je na rozhodnutí rodiče, který dítě do družiny přihlašuje (vyplňuje přihlášku), jestli 
pořídí jeden čip na dítě a budou si jej navzájem půjčovat všichni, kteří budou dítě 
vyzvedávat, nebo jestli každému z nich pořídí vlastní čip. Bez ohledu na počet 
pořízených čipů musí být všechny osoby oprávněné k vyzvedávání dítěte uvedeny 
v přihlášce. 



 
Musím si čip pořídit?  
Nemusíte. Pokud se rozhodnete (a uvedete to v příloze přihlášky), že Vaše dítě bude 
odcházet z družiny samostatně, čip nepotřebujete. Jeho výhodou ale je skutečnost, že 
jej můžete využít pro dřívější vyzvednutí dítěte, než je uvedeno v přihlášce, a to 
jednorázově, aniž byste měnili režim v příloze přihlášky. Čip má totiž přednost před 
samostatnými odchody dítěte.  
 
Jaké situace mohou nastat? 
Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí 
vychovatelce, která čip v systému deaktivuje a nebude tak možné jej zneužít. Máte-li 
v rodině více čipů pro vyzvedávání jednoho dítěte, je nutné vědět, který z nich byl 
ztracen – veďte si proto pečlivě jejich evidenci. Škola nemůže nést zodpovědnost za 
situaci, kdy na ztracený čip vyzvedne dítě cizí osoba! 
 
Když čip zapomenete, bude vyzvednutí složitější a časově mnohem náročnější, 
protože k vyzvednutí není možné použít systém BELLhop. O pomoc budete muset 
požádat paní recepční. Nahlásíte jí své jméno i jméno dítěte a paní recepční ověří, zda 
je dítě vyzvedáváno v souladu s přihláškou (do ní je třeba uvést jména všech osob, 
kterým může být dítě vydáno). Pokud zjistí, že ano, dostanete k vyplnění podrobný 
formulář (Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny v mimořádném režimu), 
na kterém musíte vyplnit všechny kolonky. Podle občanského průkazu pak paní 
recepční ověří Vaši totožnost a poté se spojí s paní vychovatelkou a vyžádá odchod 
Vašeho dítěte.  
 
Věříme, že i přes počáteční komplikace, které Vám zavedení nového systému může 
přinést, bude BELLhop přínosem a výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní 
družiny. Naším hlavním úkolem je zajistit bezpečnost dětí a tento způsob nám v tom 
pomůže. Případné podrobnější dotazy na provoz systému adresujte na jeho správce, 
pana Jana Šuláka, info@neurit.cz, tel. 603 501 018 
 
 
 
 


