
yáůení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat a seznámit Vás s novým řešením zabezpečení vstupů do
mateřských škol bez asistence pedagogů. Dle našich zkušeností jsou děti rušeny v rozmezí až
pěti hodin denně tím, že pedagog je odváděn od společných činností a věnuje se identifikaci
osob a otvírání vstupních dveří. Celodenní uzavřeni vstupu do MŠ je nevyhnutelnou nutností,
která přispívá k dosažení stejného cíle jak pro pedagogy tak rodiče, a to zajistit co
nejbezpeČnější prostředí pro svěřené děti, rizikalr,rádeže a vandalismu eliminovat na minimum.

Nevyhovující bezpečnostní podmínky ve školních zařueních, zjištěné inspekční činností (viz
zPráva CSIG-4027/|4-G2 a metodický pokyn MSMT198112015-1), iniciovaly vznik zcela
nového bezpečnostního systému SAFY Bezpečná školka.

SPoleČnost COMFIS s.r.o., stojící zavznikem a qývojem bezpečnostního systému SAFt čerpá
z jedenáctileté praxe v oblasti biometrie, přístupových a docházkových systémů. Navrhli jsme
sYstém přímo na míru potřebám mateřských škol, kde identifikace lůivatele probíhá pomocí
otisku prstu (dobrovolně získaného referenčního vzoru) nebo ID karty (čipu), případně
kombinací těchto dvou identifikačních prvků.

Systémová vazba oprávněné osoby (rodiče) na dítě zajistí přehled a jednoduchou správu celého
systému, Při odstranění dítěte ze systému se automaticky odstraní všechny navánané oprávněné
osobY_ Odpovědný pedagog je schopen sám a velmi jednoduše nové přístupy do systému jak
zavádét, tak odebírat.
KaŽdý zrodičŮ či oprávněná osoba získává vlastní přístup (klíč) vpodobě otisku prstu, kteý
nelze ZAPOMENOUT, ZTRATIT, ZNEVŽÍT a je vždy při ruce.

Vyjádření úřadu pro ochranu osobních údajů uvádí:

Za ťěblem zabezpeěenr školky připouští Úřad použití elektronických zabezpečovacích systémů,
které neuchovávají úplný (biometrický) otisk prstu, ale které zpracují obraz prstu pouze tak, že
dojde k vytvoření jedinečné šablony, která po zpracování matematickými operacemi nebude
volně Čitelná a nepŮjde z ní zpétné otisk prstu rekonstruovat. Takto nově získaný identifikační
Údaj - unikátní kód, nelze považovat za citlivý údaj ve smyslu § 9 zákona č, 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně někteých zákonů. ,,Čtečku otisků prstů" těchto systémů pak
neČte otisk prstů konkrétní osoby jako celek, ale ěte pouze několik unikátních bodů z obtazu
Prstu dané osoby a porovná je s referenčním vzorem, etalonem, uloženým v databázi systému.
Ke zpracování takto přepracovaného otisku prstu se pak vŤahují obecné podmínky pro
zptacov ání osobních údaj ů (,,necitlivých"),

Děkujeme za spolupráci při zajištění bezpečného prostředí v mateřské škole Vašich dětí.
Otevření vstupních dveří do MS nese také zodpovědnost dveíe za sebou dovřít a nevpustit
žádnou cizí osobu.
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