Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás seznámit s efektivním ešením, jak celodenn uzav ít budovu MŠ. Celodenní
uzav ení vstupu do MŠ je nevyhnutelnou nutností, která p i vyhodnocení rizik p ispívá k dosažení
stejného cíle jak pro pedagogy tak rodiče, a to zajistit co nejbezpečn jší prost edí pro sv ené d ti, rizika
krádeže a vandalismu eliminovat na minimum.
Umožníme vstup jen oprávn ným osobám a p itom zajistíme, aby d ti nebyly ve t ídách rušeny
opakovanou zvukovou signalizací domovního telefonu či zvonku.
Pedagogové jsou od práce s d tmi odvád ni v rozmezí až p ti hodin denn , a to z d vodu v nování se
identifikaci osob a otevírání vstupních dve í.
Otev ené vstupní dve e, by jen v dob p edání d tí, nelze považovat za p ijatelné a dostačující ešení.
Nevyhovující bezpečnostní podmínky ve školních za ízeních, zjišt né 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
jedenáctileté zkušenosti v oblasti biometrie, p ístupových a docházkových systém . Navrhli systém p ímo
na míru pot ebám mate ských škol, kde identifikace uživatele probíhá pomocí otisku prstu (šablony,
která po zpracování matematickými operacemi není voln čitelná a nelze zp tn rekonstruovat v otisk)
nebo ID karty (čipu), p ípadn kombinací t chto dvou identifikačních prvk . Systémová vazba
oprávn né osoby (rodiče) na dít zajistí p ehlednou správu celého systému. P i odstran ní dít te ze
systému dochází k automatické blokaci všech navázaných oprávn ných osob.
Každému z rodič m žeme dop át komfort vlastního p ístupu v podob otisku prstu, který nelze
ZAPOMENOUT, ZTRATIT, ZNEUŽÍT a je vždy p i ruce či čipu. Jen na Vás záleží, jakou variantu a
v jaké mí e zvolíte s absolutní flexibilitou obou možností.
Žádáme Vás o spolupráci a odpov dnost ve snaze nevpustit do budovy MŠ cizího člov ka a dve e p i
pr chodu bezpečn dov ít.
Vyjád ení ú adu pro ochranu osobních údaj uvádí:
Za účelem zabezpečení školky p ipouští Ú ad použití elektronických zabezpečovacích systém , které
neuchovávají úplný (biometrický) otisk prstu, ale které zpracují obraz prstu pouze tak, že dojde
k vytvo ení jedinečné šablony, která po zpracování matematickými operacemi nebude voln čitelná a
nep jde z ní zp tn otisk prstu rekonstruovat. Takto nov získaný identifikační údaj – unikátní kód,
nelze považovat za citlivý údaj ve smyslu § 9 zákona č. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o
zm n n kterých zákon . „Čtečka otisk prst “ t chto systém pak nečte otisk prst konkrétní osoby jako
celek, ale čte pouze n kolik unikátních bod z obrazu prstu dané osoby a porovná je s referenčním
vzorem, etalonem, uloženým v databázi systému. Ke zpracování takto p epracovaného otisku prstu se pak
vztahují obecné podmínky pro zpracování osobních údaj („necitlivých“).
Informace uložené v ídící jednotce bezpečnostního systému neopoušt jí budovu MŠ a budou
uchovávány jen po dobu nezbytn nutnou. V moment ukončení Vaší spolupráce s MŠ a odchodem
Vašeho dít te budou údaje z ídící jednotky odstran ny a to osobou k tomu oprávn nou.
D kujeme za spolupráci p i zajišt ní bezpečného prost edí v mate ské škole Vašich d tí.
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Systém SAFY – ešení zabezpečení vstupu do mate ských škol bez asistence pedagoga.
Systém pracuje na základ p evedení otisku prstu jako biometrického údaje do číselné podoby.
Z úplných biometrických údaj , jimiž je v daném p ípad otisk prstu, systém vybírá pouze
n které rysy specifické pro jednotlivce tak, aby vytvo il biometrickou šablonu, která je redukcí
úplného biometrického obrazu. Šablona je p ed uložením v systému zpracována matematickou
operací do číselného vyjád ení (tzv. hash), z n hož není následn možn zp tn rekonstruovat
p vodní biometrický údaj.

