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1. Název projektu 

                                                                                            „ Vesele, společně a bezpečně ve školce.“ 

 

2. Jméno a příjmení osoby odpovědné za realizaci projektu 

 

                                                                                                          Mgr. Pavla Kicková 

3. Podrobný popis projektu 

 

3.1. Cíl projektu 

Cílem projektu s názvem: „Vesele, společně a bezpečně ve školce,“ je zvýšit dosavadní 

zajištění bezpečnosti a ochrany dětí v budovách Mateřské školy Dr. E. Beneše a v jejich 

detašovaných pracovištích, U Jeslí a nábřeží J. Holuba v Kralupech nad Vltavou. Jedná se o 

zavedení (detašovaná pracoviště U Jeslí a nábřeží J. Holuba) rozšíření a modernizaci (hlavní 

budova E. Beneše) dosavadního technického vybavení, které má směřovat k zajištění 

fyzické bezpečnosti dětí. 

3.2. Stručný popis současného zabezpečení budov 

3.3. Navrhovaný stav zabezpečení budov 

3.3.1. Hlavní budova Dr. E. Beneše  

V hlavní budově, která má jako jediná tři vstupy do budovy, se bude jednat o 

rekonstrukci a rozšíření původního, nefunkčního systému domácích telefonů na vstupní 

video systém. Instalací jednoho videotelefonu do třídy, ve které se ráno scházejí a 

odpoledne rozcházejí děti a čtyř analogových domácích telefonů pro komunikaci 

s dveřní videojednotkou. Tři telefony budou umístěny v jednotlivých třídách a jeden 

v kanceláři školnice, umístěné u hlavního vchodu do objektu. Součástí projektu bude i 

venkovní osvětlení vchodu, vzhledem k tomu, že mateřská škola je v provozu od 06,00 

do 17,00 a v areálu školy není žádné pouliční osvětlení. 

3.3.2. Detašovaná pracoviště U Jeslí a na nábřeží J. Holuba 

Tyto budovy nemají dosud vybudován žádný elektronický vstupní systém s kontrolou 

vstupu, proto projekt počítá s instalací videotelefonů a domovních telefonů se stejným 

systémem, jako v případě hlavní budovy. Součástí projektu bude i venkovní osvětlení 

vchodu, vzhledem k tomu, že mateřská škola je v provozu od 06,00 do 17,00 a v areálu 

školy není žádné pouliční osvětlení. 

 

3.4. Časový a pracovní harmonogram realizace projektu 

3.4.1. Časový plán 

a) Budovy E. Beneše a J. Holuba – července 2015 

b) Budova U Jeslí – srpen 2015 

3.4.2. Pracovní harmonogram 

a) Budova E. Beneše 

 Demontáž starého systému domovních telefonů 

 Proměření a případné posílení stávajících slaboproudých rozvodů 

 Rozšíření o pracoviště školnice 

 Instalace kamery, videotelefonu a ostatních účastnických telefonů 
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 Zapojení a naprogramování a zkouška systému 

b) Budovy U Jeslí a J. Holuba 

 Výstavba lištových tras pro slaboproudé rozvody 

 Pokládka slaboproudých rozvodů 

 Instalace napáječů pro video systém 

 Montáže elektronických zámků 

 Instalace kamery, videotelefonu a ostatních účastnických telefonů 

 Zapojení a naprogramování a zkouška systému 

 

3.5. Materiální, prostorové a personální zabezpečení projektu 

3.5.1. Materiální a prostorové zabezpečení projektu: 

a) Město Kralupy nad Vltavou – zřizovatel – zajištění úpravy zeleně pro zvýšení 

přehlednosti prostor v areálu mateřské školy – svépomocí 

 

b)Zbyněk BENEŠ – BEN, digitální systémy, Pražská 204, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 

18587976, DIČ CZ 5403220658, tel. 602 360 800, 602 120 850, http://www.bfben.cz, e-

mail: zbynek.benes@bfben.cz. 

 

3.5.2. Personální zabezpečení projektu: 

 

Mgr. Pavla Kicková – ředitelka MŠ – personální zajištění a udržitelnost projektu -svépomocí 

 

3.6. Celkový rozpočet na realizaci projektu a rozpočet požadované dotace 

Celkový rozpočet:    167 750,77 Kč 

Požadovaná dotace: 167 750,77 Kč 

 

3.7. Zdůvodnění jednotlivých položek 

Materiální náklady: 108 073,57 Kč 

         Z toho DHM:   77 385,55 Kč – 3 ks dveřních kamerových jednotek s kryty 

                                                           6 ks videotelefonů s pamětí 

                                                           3 ks systémových zdrojů 

                                                           1 ks zápustné krabice audio telefon-zahrada 

Nemateriální náklady: 59 677,20 Kč 

 

3.8. Ověření dosažených cílů 

Realizace projektu zabezpečení Mateřské školy Dr. E. Beneše bude svými technickými 

opatřeními předcházet mimořádným událostem a poskytne přehled o cizích osobách 

v objektu i areálu školy. Bude účinně a efektivně reagovat na případné mimořádné události 

a omezovat tak škody na zdraví či majetku dětí i zaměstnanců mateřské školy. Ke splnění 

těchto požadavků přispěje zejména instalace bezpečnostních zámků, instalace videotelefonů 

a osvětlení vstupních prostor do jednotlivých budov, které bude, zejména v zimních 

měsících, vzhledem k provozní době mateřské školy od 06,00 do 17,00 hodin, velmi 

efektivní. 

http://www.bfben.cz/
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Cílem instalace elektronického zabezpečovacího systému bude zefektivnění práce školnice, 

která má ve své náplni i práce uklízečské, péči o znečištěné děti a připadnou pomoc 

s dozorem nad dětmi, takže se nemůže po celou svou pracovní dobu věnovat pouze ostraze 

objektu. 

 

            4. Zveřejnění projektu 

              Celý projekt s názvem: „ Vesele, společně a bezpečně ve školce,“ bude zveřejněn na 

webových stránkách: www.msbenese.cz. 

            V Kralupech nad Vltavou dne 19. března 2015 

             Mgr. Pavla Kicková 
ředitelka školy 

 

 

 

 


