K rukám vedení mateřské školy

V Buchlovicích 01.01.2020
Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,
dovolujeme si Vás seznámit s efektivním řešením, jak celodenně uzavřít vstupní dveře do MŠ a
současně umožnit autonomní vstup jen osobám oprávněným. Dveře budou pod maximální
kontrolou, a to vše bez zatížení pedagogů a rušení dětí ve třídách opakovanou zvukovou signalizací
domovního telefonu či zvonku.
Otevřené vstupní dveře, byť jen v době předání dětí, nelze považovat za přijatelné. Velmi rozšířená
varianta domácích telefonů/videotelefonů je efektivní, avšak jen pokud slouží jako sekundární
systém. Primární bezpečnostní vstupní systém samostatně prověří a v přesně nastavených časech
vpustí do budovy oprávněné osoby, aniž by byla každodenně rušena spolupráce dětí a jejich
pedagogů.
Náročnost na vstupní systém do mateřských škol je velmi vysoká! Ke každému dítěti může být
vázáno několik oprávněných osob ke vstupu do budovy. Jedna oprávněná osoba může mít
oprávnění vyzvedávat několik dětí. Osoby prochází každodenně ve třech časových intervalech
skrze vstupní dveře a každoročně se mění. Pro pedagoga a vedení školky je velmi náročné mít
dveře celodenně zavřené a pod kontrolou! Ředitelé si tuto situaci velmi dobře uvědomují, a tak
vyhledávají funkční řešení.
Palčivým tématem v MŠ je také směr opačný. Nežádoucí odchod dítěte (útěk) versus únikové
východy! Často dochází k uzamčení dveří klíčem, byť se jedná o únikové východy. Dochází
k porušení veškerých bezpečnostních povinností a pravidel.
Nevyhovující bezpečnostní podmínky ve školních zařízeních, zjištěné inspekční činností (viz
zpráva ČŠIG-4027/14-G2 a metodický pokyn MSMT1981/2015-1), iniciovaly vznik zcela
nového bezpečnostního systému SAFY Bezpečná školka.
Společnost COMFIS s.r.o., stojící za vznikem a vývojem bezpečnostního systému SAFY, čerpá
z třináctileté zkušenosti v oblasti přístupových a docházkových systémů. Navrhli jsme systém
přímo na míru potřebám mateřských škol, kde identifikace uživatele probíhá pomocí ID karty
(čipu), nebo případně otisku prstu (šablony, která po zpracování matematickými operacemi není
volně čitelná a nelze zpětně rekonstruovat v otisk, v plném souladu s GDPR), nebo kombinací
těchto dvou identifikačních prvků. Vše je jen Vaše volba. Obě možnosti jsou plně využitelné a lze
je kombinovat dle Vašich potřeb. Vstup je tzv. alternativní

Jedinečnost sytému je daná jeho správou. Vazba oprávněné osoby (rodiče, prarodiče, staršího
sourozence, tety…) na konkrétní dítě. Tato systémová vazba Vám zajistí přehled a jednoduchou
správu celého systému. Při odstranění dítěte ze systému dochází k automatické blokaci všech
navázaných oprávněných osob a automatické blokaci všech čipů (otisků).
Pokud je oprávněná osoba při výmazu dítěte současně oprávněnou osobou jiného dítěte, které ve
školce zůstává, systém vše ví a přístup ponechá aktivní.
Odpovědný pedagog je schopen sám a velmi jednoduše nové přístupy do systému jak zavádět, tak
odebírat.
Nevrácený čip školce není rizikem, jelikož dveře školky již automaticky blokované čipy
neotevřou. Čipy jsou k systému ZDARMA v množství, které Vám pokryje veškeré počty
oprávněných osob ke vstupu.
Jednoznačná identifikace a použití vlastního přístupu (klíče ať v podobě šablony nebo čipu) vede
rodiče k odpovědnosti nevpustit do budovy MŠ cizího člověka a dveře při průchodu bezpečně
dovřít.
Nejdůležitější jsou vždy zavedená režimová opatření a využití technických a elektronických
možností tak, aby vše fungovalo efektivně a dlouhodobě.
Jelikož spolupracujeme se stovkami školek v rámci celé republiky a jelikož jsme přímým
vývojářem a konstruktérem systému, vše neustále zdokonalujeme a rozvíjíme.
Nyní lze již využít i Informační sytém SAFY 2. Jde o správu celého systému v cloudovém řešení
a vše lze obsluhovat přímo z PC. Správa je velmi přehledná a užívání je pohodlné a komfortní.
Informační systém SAFY2 lze využít nejen jako správu vstupního systému přímo na PC, ale lze
jej využít i jako elektronickou matriku. Získáte přehledy a tiskové sestavy (PDF., excel, Word),
personalistiku, elektronickou knihu příchodů a odchodů, možnost využití komunikace s rodiči
skrze mobilní aplikace. Můžete také využít elektronický rezervační systém pro správu informací
ohledně účasti dětí v odpoledních družinách, kroužcích, různých akcích či ohledně plánování
prázdnin.
Vše lze kombinovat a využívat tak, jak budete sami chtít a jak Vám bude každá možnost připadat
vhodná.
Nabízené řešení využívá technologii, která odpovídá dnešním nárokům a tlaku, který je na tuto
oblast vyvíjen.

Doposud jsme byli vždy schopni splnit nároky a požadavky školek či zřizovatelů, kladené na
vstupní bezpečnostní systém vyplývající případně i ze zpracovaných bezpečnostních auditů či
rozpracovaných projektů.

Pro doplnění informací či představení systému jsem Vám k dispozici. SAFY se pro Vás stane víc
než jen vstupním systémem, bude Vaším kolegou a pomocníkem
www.mojesafy.cz

Reference:
Níže Vám uvádím jednu z mnoha případných referencí. Jedná se o kopii emailu a vyjádření
jednoho ze zřizovatelů. Systém je užíván jeho dvanácti školkami již třetím rokem….
Vážená paní Houdková,
v příloze zasílám požadované potvrzení. Oslovila jsem naše mateřské školy, které využívají Váš
systém a všechny paní ředitelky vyjádřily maximální spokojenost. Chtěla bych Vám tedy, jménem
svým i jménem naší paní vedoucí, poděkovat za spolupráci a popřát vše nejlepší do roku 2020.
S pozdravem
Mgr. ………………………….
Odbor školství, kultury a sportu

Těším se na případné setkání, s úctou

Hana Houdková
vedoucí obchodu
houdkova@comfis.cz
+420 724 46 35 72

