
 

 

 

                                                                                       
ČIPY pro vstup do budovy školy 

 
 
Z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků ve škole má naše škola v provozu bezpečnostní systém 
BELL HOP, který umožňuje vstup žáků do budovy pomocí čipu nebo ISIC karty.  
 
K dispozici budou: 

černé čipy za 150 Kč/ks (týká se všech žáků, kteří čip použijí pro vstup do  školy) 
nebo  

žluté čipy za 100 Kč/ks (týká se žáků, kteří budou navštěvovat školní družinu) 

 
Platba za čip je zálohová a při ukončení školní docházky je vratná. Záloha je vratná pouze 
v případě, že je čip nepoškozený a v perfektním stavu tak, aby  bylo možné jej znovu vydat 
dalšímu žákovi. Čipy se platí převodem na účet školy. 
 
Černé čipy - jsou duální a je možné je užívat jak pro vstup do budovy školy, tak  pro  vydávání 

obědů ve školní jídelně. Pro vydávání obědů si žák musí čip aktivovat v kanceláři školní jídelny 
(nelze používat pro vydávání obědů zároveň kartičku i čip).  
 

Žluté čipy - slouží rodinným příslušníkům žáka a budou funkční jen pro  vyzvednutí žáka 

ze  družiny a pro vstup do prostoru šaten, kde rodič může počkat na žáka, pokud vstup 
do  budovy školy nebude z nařízení vlády nebo jiných opodstatněných důvodů omezen.  
 

ISIC karty – nutné je počítat s delší dobou na výrobu ISIC karty. Platba za zřízení nové 
ISIC karty je 250Kč a platí se převodem na účet. K platbě je nutné dodat vyplněnou žádost 

o ISIC kartu a fotografii žáka zaslat na e-mail: bartos@edu-zssnp.cz (fotografie musí mít světlé 
pozadí za obličejem). Aktivace ISIC karet pro vstup do školní budovy je zdarma a je provedena 
na dálku, není tedy nutné ISIC kartu nosit do  kanceláře školy k aktivaci. Na ISIC kartu lze 
v kanceláři jídelny aktivovat výdej obědů.  
 

POZOR - černé čipy, které vydává školní jídelna pro výdej obědů, bohužel nejsou duální, nelze 

na nich tedy nastavit funkci pro vstup do školy a slouží výlučně pro výdej obědů.  
 
Prosíme o zaslání žádosti v příloze, ve které uvedete, zda využijete ke vstupu do školní budovy 
ISIC kartu žáka, nebo zda pro žáka požadujete černý čip. V případě, že Vaše dítě bude 
navštěvovat družinu, prosíme o uvedení počtu žlutých čipů pro vstup do  prostoru šaten, 
k vyzvednutí žáka z družiny. Do žádosti je nutné ke každému žlutému družinovému čipu uvést 
i jméno vlastníka, rodinný vztah k žákovi tedy: matka – Jana Nováková, otec – Pavel Novák, 
dědeček – Jindřich Novák… 
 
Prosíme o vyplnění žádosti a odeslání na email netikova@edu-zssnp.cz  nejpozději  do  30.  6. 
2021. Platbu za čipy provádějte na účet školy: 115 - 805 231 02 77 / 0100 (pozor nezaměnit 
za bankovní účet pro platbu obědů). Jako variabilní symbol uveďte evidenční (osobní) 
číslo žáka (číslo žáka, které máte uvedeno v komunikaci o přijetí žáka). Do  poznámky 
k platbě prosím uveďte: ČIP, třídu a jméno žáka v podobě „ČIP, 1.A. Madla Nováková“ 

Pozor pro platbu za ISIC platí jiné číslo účtu školy: 27-714740297/0100. 
 
Čipy a hotové ISIC karty budou vydány žákům až po uhrazení částky v první školní den. 
Prosíme o včasné odevzdání žádosti a úhradu na náš účet.  
Ztrátu čipu je nutné nahlásit v kanceláři hospodářky, aby čip mohl být zablokován. 
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Vzor žádosti o čipy, ISIC kartu 

 


