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Elektronické otevírání dveří ŠD – informace + dotazník 

 

Vážení rodiče, 

s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti Vašich dětí a Váš bezproblémový přístup do školní družiny 

slouží pro odpolední vstup do budovy elektronické zařízení, založené na systému používání čipů pro 

otvírání vstupních dveří oprávněným osobám. 

K vystavení čipů je třeba vyplnit a odevzdat zpět přiložený dotazník. Po jeho předání budou na jména 

označených osob zaregistrovány čipy, které Vám budou vydány po složení vratné zálohy 130,-Kč/ 1 čip. 

Záloha bude uhrazena hotově vychovatelce příslušného oddělení v prvním školním týdnu. Od dalšího týdne 

nebudou vychovatelky, z důvodů nenarušování odpoledních činností a bezpečnosti dětí, osobně chodit 

otevírat vstupní dveře s výjimkou „RANNÍ DRUŽINY“ (zde platí stále pravidlo – zazvonit na zvonek „A“ a 

vyčkat příchodu vychovatelky). 

K otvírání dveří slouží stejný typ čipů, který používají strávníci v naší školní jídelně, proto starší žáci, kteří 

vyzvedávají sourozence z ŠD a čip mají, si jej na základě dotazníku mohou nechat ve školní družině 

zaregistrovat (registrace proběhne u vedoucí vychovatelky v předem domluveném čase). 

Čip bude mít platnost po celou dobu pobytu dítěte v ŠD. Po odhlášení dítěte ze ŠD nebo po Vaší písemné 

žádosti, Vám bude při vrácení čipu záloha vyplacena. Možnost vrácení čipu a vyplacení zálohy je do 6-ti 

měsíců po odhlášení dítěte ze školní družiny. Po uplynutí této doby je čip veden jako ztracený a záloha je 

již nevratná. 

Při příchodu přiložte čip ke SNÍMAČI, umístěnému u příslušných dveří, po rozsvícení zeleného světla je 

možno dveře otevřít. Čip slouží k otevírání všech vstupních dveří školní družiny.  Možnost vstupu do 

budovy je pouze v době odpoledního provozu 12.30 – 17.00 hod. Při odchodu z budovy je třeba 

zkontrolovat, zda jsou dveře správně uzavřené. Není přípustné vpouštět do budovy další osoby! 

Při ztrátě čipu je nutno z bezpečnostních důvodů tuto situaci okamžitě nahlásit vedoucí vychovatelce, aby 

mohl být přístup do ŠD pomocí tohoto čipu zablokován. 
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DOTAZNÍK K ELEKTRONICKÉMU OTEVÍRÁNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

 

Jméno dítěte: _______________________________________________Třída: ______________________ 

 

Zaškrtněte a vyplňte:  

  Ne, nepotřebuji čip (čip už mám nebo dítě odchází z ŠD samo). 

  Dítě vyzvedává starší sourozenec, který má čip a přijde si jej k vedoucí vychovatelce zaregistrovat. 

        Jméno sourozence: __________________________________________________________________ 

  Jméno a příjmení osob pro registraci čipu:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

V Ostravě, dne: __________________________                                                        

Podpis zákonného zástupce: __________________________ 
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