
Vážení rodiče, 

 
hlavní budova naší mateřské školy je zabezpečena biometrickým systémem proti vstupu neoprávněných osob do školy a 
současně opačným směrem proti nežádoucím odchodům dětí ze školy. Dovoluji si podat vám praktické  informace  o 
fungování celého systému. 
 
V září při přijetí dítěte do mateřské školy budete vyzváni k sejmutí „otisku“ prstu (nejedná se o úplný otisk, ale jen 
vytvoření šablony – prosím o důkladné prostudování všech informací v kapitole o zabezpečení školy) vy i ostatní oprávněné 
osoby, které uvedete ve „Zmocnění“ k vyzvedávání dětí z mateřské školy. Informace o časech zavedení do systému najdete 
na nástěnce mateřské školy, nebo se hlaste u paní učitelky Grúňové.  V prvních zářijových dnech (do doby zavedení do 
systému) proto používejte ke vstupu do školy zvonek.  
  
Mateřská škola bude pro vás prostupná přes zabezpečovací systém v těchto časech: 6.30 – 8.00 hod, 12.00 – 12.30 h (2.tř. 
Krtečci), 12.15 – 12.45 hod (3. tř. Žabičky a. tř. Vrabčáci)  a 14.15 – 16.00 hod (všechny třídy). Ve dnech, kdy jsou kroužky, 
vám po jejich ukončení (cca 16.15 hod.) učitelka přijde školu otevřít.  
Mimo vyhrazené nastavené časy vás tedy systém do školy nepustí ani v případě, že jste oprávněné osoby, a musíte klasicky 
použít zvonek. 
Pro vstup do školy přiložíte prst na čtečku u dveří, počkáte na zvukový signál (jedno pípnutí a zelené světýlko) a tahem 
(hlavní vstup do školy) nebo tlakem (vstup od zahrady) si dveře otevřete. Pokud se ozvou dvě pípnutí a svítí červené 
světýlko, systém vás nepustí, chvilku počkejte a postup opakujte. V případě potíží se čtečkou v zimním období (chlad a 
mráz vysušuje pokožku) zkuste prst zvlhčit dýchnutím. Pokud vás systém nechce pustit, zazvoňte, prosíme na zvonek 
kuchyně. Pro odchod z budovy stisknete plochu odchodového tlačítka u dveří a současně tlakem ev. tahem (dle použitého 
vchodu) otevřete dveře. Prosíme, nepoužívejte  vrchní kolíkové tlačítko, slouží k vypínání celého systému. 
Předpokládám, že než se všichni naučíte čtečku používat (správné přiložení prstu, délka přiložení), bude docházet k 
drobným zádrhelům, proto vás prosím o trpělivost a předem děkuji.  
V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat mě, nebo paní učitelku Grúňovou. 
  



Pro oprávněné osoby, kterým není možné sejmout šablonu otisku, máme pro vstup do školy připraveny čipy, vyzvednout si 
je můžete u pí. uč. Grúňové  ve třídě Vrabčáků. 
 
Budova staré mateřské školy na náměstí bude stejným způsobem zabezpečena v průběhu měsíce září 2017. 
  
Současně vás chci tímto požádat i o obezřetnost z vaší strany – při otevření vstupu do školy nepouštějte dovnitř osoby, 
které neznáte. Zvýšíte tím efektivnost systému a zajištění bezpečnosti vašich dětí. 
Děkuji vám za spolupráci a přeji hezké dny 

                                     

Srpen 2017                                                                                                                                                Jana Tománková 


