Bezpečně

DO ŠKOLY

Snadný
přehled
o svých
dětech
Víte, kde je
zrovna Vaše
dítě?
Tato služba představuje jednoduchý
a bezstarostný
způsob kontroly
dětí, zda se vyskytují
na místě, kde mají
být, a že na místo
určení dorazily v pořádku, bez nutnosti
neustálého volání
či psaní SMS zpráv.
Není zapotřebí nic
instalovat či přidávat
sledovací programy.

Zvýšená
Jednoduše
bezpečnost bez
na školách starostí

Dítě
cestou
ze školy

Je Vaše škola
bezpečná?

Dostáváte
informace
včas?

Máte
vyřešený
tento problém?

V každém rodiči
občas zůstává kousek
nejistoty, jestli děti
dorazily bezpečně
do školy. Základní
úlohou našeho
systému je přesná
evidence příchodů
a odchodů studentů
a žáků z prostor školy.
Program automaticky
odešle upozornění
na Váš e-mail nebo
mobilní zařízení.
Pomocí této služby
získáte okamžitý
přehled o pohybu
Vašeho dítěte
v reálném čase.

Naše technologie
přináší možnost
řešení využitím
systému pro případ
kontrolovaného
příchodu dětí
do vlastních bytových
prostor. Identifikační
systémy nacházejí
v posledních letech
stále větší a silnější
uplatnění nejen
v pracovním prostředí,
ale i v domácnostech.
100% zabezpečení
nelze zajistit nikdy, ale
rozhodně lze udělat
maximum pro to,
aby byli žáci a děti
chráněni.

Pojem „bezpečnost
ve škole“ se za několik posledních let
značně změnil a rozšířil. Již nejde o pouhou
ochranu proti požárům, krádežím, ale
nutné je i brát ohled
na tragickou událost
na střední škole
ve Žďáru nad Sázavou. Jakákoliv hrozba
krizové situace je pro
účastníky mimořádně stresová, zvláště
v prostředí dětí.
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Přínosné služby, které
ocení
každý
rodičkteré
Přínosné
služby,
•ocení
Přehled o bezpečném
příchodu do školy
každý rodič

Bezpečně DO ŠKOLY

Vážení rodiče,

Jak to funguje?

dovolte nám, abychom Vám
na následujících řádcích přiblížili pilotní
projekt „Bezpečně do školy“, který
v současné době připravujeme na základě
vydaného opatření pro ,,Minimální standard
bezpečnosti“, který je metodickým
doporučením k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů
v budovách škol a školských zařízení
a v areálech škol a školských zařízení k nim
náležejících.

Školní systém umožňuje jednoduché
a účinné definování přístupových práv
pro jednotlivé osoby (žáky, pedagogy,
personál). Každý žák/student při
příchodu a odchodu přiloží svůj
osobní čip ke čtecímu zařízení. Tuto
událost o příchodu a odchodu systém
zaznamená a automaticky odešle zprávu
rodičům a vedení školy v reálném čase.
Na základě nastavených časových zón
lze monitorovat pozdní příchody, kde
systém obratem informuje kantory.
Vedení školy tak bude mít přehled
o docházce svých studentů, o jejich
pohybu v areálu a o jejich podloženém
nebo samovolném opuštění školy
v zámince záškoláctví.
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• Okamžitý přehled o přítomnosti dítěte
•v Přehled
bezpečném příchodu do školy
reálnémočase
•
Okamžitý
přehled
o přítomnosti
dítěte
• Zvýšení úrovně bezpečnosti
na školách
v
reálném
čase
• Omezení krádeží
Zvýšení
úrovně
bezpečnosti
na určených
školách
••Pohyb
žáků
pouze
v prostorách
•k Omezení
krádeží
výuce - přístupová práva (předchází se tak
•řadě
Pohyb
žáků pouze
v prostorách
výchovných
problémů
a konfliktních
určených
k
výuce
práva
situací, např. kouření přístupová
apod.)
(předchází
se
tak
řadě
výchovných
• Komunikační online nástroj mezi školou
a konfliktních
situací,
např.
a problémů
rodiči (přístup
ke klasifikaci,
omluvenky,
kouřeníúkoly,
apod.)
domácí
přehled aktivit žáků, pokladna)
Komunikační
online
nástrojpožadavků
mezi školou
••Komplexní
řešení
různých
(přístup
ke klasifikaci,
omluvenky,
naa rodiči
jedinou
kartu (přístupy,
stravování
domácí
úkoly,
přehled
aktivit
žáků,
- kontrola odebrané stravy, knihovny,
pokladna)
kopírky,
výdejní automaty, šatní zámky
•apod.)
Komplexní řešení různých požadavků
na jedinoupředcházet
kartu (přístupy,
stravování
• Pomáháme
projevům
záškoláctví
- kontrola
odebrané
stravy,
• Možnost
využití
systému
i pro knihovny,
případ
kopírky, výdejní
automaty,
zámky
kontrolovaného
příchodu
do šatní
vlastních
apod.)
bytových prostor
• Pomáháme předcházet projevům
záškoláctví
• Možnost využití systému i pro případ
kontrolovaného příchodu do vlastních
bytových prostor

Jsme připraveni systém
přizpůsobit podle
Vašich požadavků
• Systém umožňuje jednoduchý monitoring
Vašeho dítěte pomocí libovolného
prohlížeče
• Nabízí možnost zasílání okamžité
a aktuální informace na Váš e-mail
(přítomnost a nepřítomnost dítěte
v prostorách školy)
• Pohodlný přehled z mobilního zařízení
(Android aplikace zdarma s automatickým
upozorněním na příchody a odchody)
• Díky aktuálním informacím o Vašich
dětech Vám přinášíme větší pocit jistoty,
ať už jste v práci nebo doma.
• Ušetřete náklady spojené s telefonováním
• Nízké cenové relace a minimum starostí
(150 Kč/rok)
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IDPartner - systémy identifikace s. r. o.
Krnovská 58, Opava 746 01
Telefon: +420 739 316 285
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