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ELEKTRONICKÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM  

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. MASARYKA ŠARDICE 

 

PRAVIDLA A OBECNÉ INFORMACE 

 Elektronický přístupový systém pomáhá zabezpečit větší bezpečnost žáků a majetek školy. Do školy 

je tak z velké části zabráněno vstupu osobám, které zde nemají žádný důvod ke vstupu. Čipy slouží 

žákům ke vstupu do školy a odebírání obědů ve školní jídelně. Pokud již máte čip z jídelny, můžete 

si jej ponechat, bude Vám aktivován i pro vstup ZŠ. Není nutné si zakoupit nový čip.  

 Čipový systém umožňuje také přesnou evidenci příchodu žáků do školy. V případě, že se žák 

nedostaví do školy, nebo přijde později, je možné nastavit na žádost zákonných zástupců 

automatické odesílání e-mailu s informacemi.  

 Čip je vydáván třídním učitelem za cenu 120,-Kč. 

 Po příchodu ke škole přiloží žák čip ke čtečce u dveří, vyčká na zvukový signál otevření 

elektromagnetického zámku a může vstoupit do budovy školy. Po rozsvícení zelené kontrolky 

okamžitě odchází a uvolňuje místo pro dalšího. Dbejte, prosím, na správné zavření dveří. Svým 

čipem nikdy neotevírejte cizí osobě.  

 Při ztrátě čipu je tuto skutečnost nutno neprodleně nahlásit třídnímu učiteli, aby mohl být čip co 

nejdříve zablokován. Za škody vzniklé zneužitím čipu odpovídá do doby nahlášení ztráty držitel čipu 

či jeho zákonný zástupce. V případě ztráty či poškození čipu je třeba požádat o vydání nového čipu 

opět v ceně 120,-Kč. V případě nefunkčního čipu je výměna za nový zdarma. 

 Držitel čipu nesmí tento čip nikomu zapůjčit. 

 Pro vstup žáků do školy je otevřen vchod u jídelny. Žáci, kteří navštěvují ranní školní družinu, mají 

povolený vstup od 7:00 hod. Ostatní žáci vstupují do školy od 7.30 hod. 

 Provoz školy je od 7:30 hod. do 14:00 hod. Po této době je škola uzamčena a není umožněn přístup 

pomocí čipů. 

 Při příchodu do školy v průběhu vyučování (např. k lékaři) žák nezvoní na kancelář, ale přiloží čip k 

terminálu u vchodových dveří.  

 Všechny návštěvy školy kontaktují kancelář školy pomocí zvonku umístěného u dveří a oznámí, za 

kým přišli na jednání. 

 Ve dnech třídních schůzek a dalších akcí bude rodičům umožněn vstup i bez použití čipů.  

 Přístup v době prázdnin, ve dnech pracovního klidu a státem uznaných svátcích mají pouze určení 

pracovníci školy.  

  Žáci školy byli s pravidly přístupového systému seznámeni třídními učiteli. 

 Toto ustanovení bude zákonným zástupcům žáků školy a veřejnosti k dispozici na webových 

stránkách školy. 

 
V Šardicích 1. září 2021 


