
Příloha č.2. školního řádu 

Pravidla pro používání elektronických čipů 

 

 Čipy slouží ke vstupu do školy a odchodu ze školy. Cena vratného 

elektronického čipu je 100,- Kč. Po ukončení školní docházky na naší škole, 

bude vrácena záloha na čip v plné výši. 

A) Příchod a odchod žáků ze školy  

Elektronický čip umožní přístup do školní budovy žákům. Každý žák školy je 

povinen při každém příchodu a každém odchodu ze školy označit svůj příchod či 

odchod přiložením čipu ke čtečce na dveřích pro vstup žáků. Po příchodu do 

školy přiloží žák čip ke čtečce u dveří, vyčká na zvukový signál (cvaknutí) 

otevření elektromagnetického zámku (je indikován i optickým signálem) a může 

vstoupit do budovy školy. Stejně postupuje při odchodu ze školy. Dbá na to, aby 

se za ním zavřely dveře.  

V případě, že žák čip zapomene, nebo ho nebude mít z jakéhokoli důvodu          

u sebe, do školy se dostane hlavním vchodem (zazvoní na kancelář).  Držitel 

čipu ho nesmí nikomu zapůjčit (toto porušení bude považováno za hrubé 

porušení školního řádu).  

B) Příchod a odchod cizích osob 

Osoba vstupuje do školy hlavním vchodem. Zazvoní na kancelář školy a po 

zaznění zvukového signálu (cvaknutí) dojde k odemknutí elektromagnetického 

zámku. Osoba vstupující do školy musí silně zatáhnout za kliku (směrem 

k sobě) a otevřít dveře. Při odchodu z budovy zazvoní na zvonek umístěný na 

vstupních dveřích, vyčká na zvukový signál a odemknutí zámku. Pak zatlačí na 

dveře směrem ven a může opustit budovu. 

Pokud vstupuje cizí osoba do školní budovy za účelem vyzvednutí obědu ve 

školní jídelně, vstupuje bočními dveřmi (od hřiště), které jsou umístěny na 

chodbě k jídelně. Na dveřích je umístěný zvonek. Po zazvonění vyčká, až 

personál školní kuchyně umožní vstup a vydá oběd.  

C) Ztráta čipu 

V případě ztráty nebo poškození je nutné zakoupit nový čip v kanceláři školy. 

Ztráta se neprodleně hlásí třídnímu učiteli. 

 


