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Směrnice pro docházkové čipy 
  
Platnost od: 11. 9. 2021 
Vypracoval: Mgr. Badinová Lenka, ředitelka školy 

 
 
Postup a manipulace s docházkovými čipy 
 

 Po přijetí dítěte do MŠ Moravské Bránice podepíše zákonný zástupce Dohodu o užívání 
docházkového čipu (příloha č. 1). 

 Na základě této dohody budou zákonnému zástupci vydány 2 čipy. 
 Hodnota jednoho čipu je 60,- Kč. 
 Tyto čipy má zákonný zástupce k dispozici po celou dobu docházky svého dítěte do 

MŠ. 
 V případě nástupu dalšího dítěte (mladší sourozenec) budou čipy převedeny na něj. 
 Děti, které po prázdninách nenastoupí, odevzdají čipy v poslední den provozu MŠ  

a bude jim vrácena finanční částka 60,- za  1 ks čipu. 
 V případě neodevzdání, poškození nebo ztrátě čipu bude čip zablokován  

a poplatek nebude vrácen. 
 Učitelé třídy budou mít k dispozici seznam dětí s uvedeným počtem zakoupených čipů. 
 Při požadavku na další čipy bude zákonný zástupce vyplňovat Žádost zákonného 

zástupce o vydání čipu viz. příloha č. 2. 
  
 čip je možné použít pro otevření vstupních dveří v průběhu provozu mateřské školy 

v těchto časových intervalech:  
 od 6:30 hodin do 8:15 hodin - příchod do MŠ 
 od 12:00 hodin do 12:45 hodin - odchody po „O“ 
 od 14:30 hodin do 16:00 hodin - odchod z MŠ 

 
 mimo tyto časové intervaly bude i nadále k dispozici elektronický vrátný (u dveří si 

zazvoníte na svou paní učitelku a ta Vám otevře, jakmile se bude moci uvolnit od 
vzdělávání dětí) 

 
 Informace k užívání čipu: po přiložení čipu k černé „krabičce“ před vchodem, se uvolní 

zámek ve dveřích, a je Vám umožněn vstup - můžete si otevřít, stejně jako tomu bylo, 
když Vám otevírala paní učitelka ze třídy.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 

 
Dohoda o užívání docházkového čipu 

 
 
Jméno dítěte: .......................................................................................................... 
Zákonný zástupce: 
jméno a příjmení: .................................................................................................... 
 
trvale bytem: ........................................................................................................... 
 
Svým podpisem zákonný zástupce potvrzuje převzetí dvou kusů čipů pro otevírání dveří a 
evidenci docházky dítěte do mateřské školy. Současně mu byly předány informace k použití 
čipu.  
Každá rodina má nárok na dva kusy čipu. Čipy jsou vydávány na celou dobu docházky dítěte 
do mateřské školy. Po ukončení docházky je zákonný zástupce povinen čipy odevzdat a 
poplatek mu bude vrácen. 
 
- při převzetí čipů je nutné uhradit cenu čipu včetně manipulačního poplatku (2 x 60 Kč = 120 
Kč) 
 
- čip je možné použít pro otevření vstupních dveří v průběhu provozu mateřské školy v těchto 
časových intervalech:  

 od 6:30 hodin do 8:15 hodin - příchod do MŠ 
 od 12:00 hodin do 12:45 hodin - odchody po „O“ 
 od 14:30 hodin do 16:00 hodin - odchod z MŠ 

 
- mimo tyto časové intervaly bude i nadále k dispozici elektronický vrátný (u dveří si zazvoníte 
na svou paní učitelku a ta Vám otevře, jakmile se bude moci uvolnit od vzdělávání dětí) 
 
Informace k užívání čipu: po přiložení čipu k černé „krabičce“ před vchodem, se uvolní zámek 
ve dveřích, a je Vám umožněn vstup - můžete si otevřít, stejně jako tomu bylo, když Vám 
otevírala paní učitelka ze třídy.  
 
Otázky, připomínky a možná technická selhání, prosím směřujte na e-mail: 
zsmorbranice@seznam.cz 
 
 
  
V Mor. Bránicích,  dne .................................................. 
 
 
..............................................................  ……………………………………………………………. 

Podpis zák. zástupce                       Podpis učitele MŠ Mor. Bránice  
 
 
 



Příloha č. 2 
Žádost zákonného zástupce o vydání čipu 

 
Jméno dítěte: .......................................................................................................... 
Zákonný zástupce: 
jméno a příjmení: .................................................................................................... 
 
trvale bytem: ........................................................................................................... 
 
 
Na základě této žádosti požaduji vydání čipu, a to z důvodu: 
 

 Nefunkčnosti stávajícího čipu 
 

 Vytvoření čipu navíc  ……………………… (uveďte počet navíc) 
 

 Ztráty či poškození čipu 
 
Svým podpisem zákonný zástupce potvrzuje převzetí …………. ks čipů pro otevírání dveří a 
evidenci docházky dítěte do mateřské školy. Současně mu byly předány informace k použití 
čipu.  
Po ukončení docházky je zákonný zástupce povinen čipy odevzdat. 
 
- při převzetí čipů je nutné uhradit cenu čipu včetně manipulačního poplatku – 1 ks čipu = 60 
Kč 
 
- čip je možné použít pro otevření vstupních dveří v průběhu provozu mateřské školy v těchto 
časových intervalech:  

 od 6:30 hodin do 8:15 hodin - příchod do MŠ 
 od 12:00 hodin do 12:45 hodin - odchody po „O“ 
 od 14:30 hodin do 16:00 hodin - odchod z MŠ 

 
- mimo tyto časové intervaly bude i nadále k dispozici elektronický vrátný (u dveří si zazvoníte 
na svou paní učitelku a ta Vám otevře, jakmile se bude moci uvolnit od vzdělávání dětí) 
Informace k užívání čipu: po přiložení čipu k černé „krabičce“ před vchodem, se uvolní zámek 
ve dveřích, a je Vám umožněn vstup - můžete si otevřít, stejně jako tomu bylo, když Vám 
otevírala paní učitelka ze třídy.  
Otázky, připomínky a možná technická selhání, prosím směřujte na e-mail: 
zsmorbranice@seznam.cz 
 
  
V Mor. Bránicích,  dne .................................................. 
 
 
..............................................................  ……………………………………………………………… 
         podpis zák. zástupce                     podpis učitele MŠ Mor. Bránice 
 


