
 

 

Předcházení rizikům 

K zabezpečení ochrany a zdraví dětí, stanoví škola, na základě vyhledávání a zhodnocování 

rizik spojených s činnostmi a prostředím, opatření k prevenci rizik. 

Rovněž k zabezpečení ochrany a zdraví dětí je věnována dostatečná pozornost ve Školním 

vzdělávacím programu školy např. v tematických blocích jako je: Děti, pozor, červená, Když 

kamarád stůně apod. Pro děti se pořádají setkání s příslušníky Policie a Hasičského sboru. 

Hry a činnosti ve třídě 

Riziko:   

 nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

 pád z výšky 

 náraz na překážku, srážka s jiným dítětem 

 vdechnutí cizího předmětu 

 spolknutí cizího předmětu 

 vzájemné poranění dětí 

 uklouznutí 

Poučení:  

  nesahat na zásuvky, zakrývat je chrániči k tomu určenými 

 nevylézat na okenní parapety, skříňky, stolky, židle 

 orientovat se v prostoru, neběhat v prostoru třídy, chodby, schodiště 

 nedávat hračky a jiné předměty do úst 

 včas a přiměřeně reagovat na konfliktní situace 

 nechodit po mokrých podlahách, v nutném případě doprovod s dospělou osobou 
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Hry a činnosti na zahradě a mimo areál MŠ 

Riziko:  

 vzájemné poranění dětí 

 infekční onemocnění 

 pád z výšky 

 poranění cizím předmětem 

 spolknutí cizího předmětu 

Poučení: 

 při hře nepoužívat klacky a kameny proti druhému dítěti 

 nedávat do úst písek, neolizovat ruce ani hračky a jiné předměty 

 přiměřené chování na průlezkách pouze pod dozorem učitelky 

 nesbírat ostré a zdraví nebezpečné předměty 

 mít stále všechny děti na dohled 

 bezpečné chování při hře v blízkosti stromů, zákaz lezení na stromy 

 

 

Vycházka, výlet 

Riziko:      

 dopravní nehoda 

 zabloudění 

 úraz 

Poučení:     

 organizovaná chůze ve dvojicích v útvaru 

 silnici přecházet bez strkání, přiměřeně rychle 

 sledovat učitelku, nevzdalovat se, znát své jméno, mateřskou školu 

 první a poslední dvojice je označena bezpečnostní vestou 

 při přecházení vždy používat terčík 

 vhodné sestavení dvojic (mladší dítě ve dvojici se starším) 

 

Sáňkování na školní zahradě 

Riziko:        

 náraz sáňkami do druhého dítěte 

 pád, uklouznutí 



     Poučení: 

 organizované sjíždění  z kopce 

 nechodit do kopce v místě, kde ostatní sjíždějí 

 správně sedět, nedělat hlouposti 

 

Bezpečnostní opatření v průběhu vzdělávací činnosti ve třídě 

 

 Všechny učitelky osobně zodpovídají za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich 

převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga (předat dítě učitelce je 

povinností rodičů nebo jejich zákonného zástupce), do doby jejich předání rodičům, 

zákonnému zástupci nebo jinému pedagogovi školy. Učitelky předávají děti pověřené 

osobě pouze na základě písemného pověření rodičů.  

 Při spontánní hře dětí ve třídě dbají na to, aby si děti hrály klidně, jejich hru sledují, 

předcházejí konfliktům. Učitelky společně s dětmi si dohodnou pravidla pro jednotlivé 

hrací koutky, dohodnou se na hračkách nebo předmětech, které si mohou děti do MŠ 

nosit z domova. 

 Nesmí odcházet od dětí. Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice MŠ. 

 Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté 

pomůcky nebo drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si děti mohly strčit do nosu 

či do ucha. 

 Při chůzi po schodech dbají, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí. 

 Neposílají děti bez dozoru po spojovací chodbě ani po mokré podlaze. 

 Při tělovýchovných aktivitách dbají zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí, upozorňují na 

případná nebezpečí, zajišťují soustavnou pomoc při cvičení, bývají na nejrizikovějším 

místě. Před zahájením cvičení zkontrolují bezpečnost tělovýchovného nářadí. 

 Neotvírají za přítomnosti dětí velká okna. 

 Odpovídají za ochranu elektrických zásuvek bezpečnostním krytem. 

 Při převlékání dětí v šatnách vykonávají stálý dozor, neprodlužují zbytečně pobyt 

připravených dětí v šatně. 

 Při stravování dbají na bezpečnost při rozdávání jídla svou přítomností a účastí, dohlížejí 

na přiměřenou teplotu podávané stravy. 

 Nedovolují dětem bez souhlasu opouštět třídu (odchod do šatny), pro odchod do 

umývárny dohodnou s dětmi pravidla. 



 V době realizace zájmových kroužků, zodpovídá za děti učitelka, která kroužek vede, a 

to od doby převzetí dětí od třídní učitelky do doby jejich předání třídní učitelce. 

 

Bezpečnostní opatření při pobytu dětí venku 

Při pobytu dětí mimo území mateřské školy odpovídá jeden pedagogický pracovník za 

bezpečnost nejvíce: 

 20 dětí z běžných tříd 

  12 dětí ve třídě, kde jsou přítomny děti s přiznaným podpůrným opatřením druhého až 

pátého stupně nebo děti mladší tří let. 

Pokud není možnost ani jednu tuto podmínku splnit ani v případě dohody s ostatními 

učitelkami (sama o tuto dohodu požádá) oznámí tuto situaci ředitelce školy, popřípadě 

zástupkyni, která učiní opatření k zajištění bezpečnosti dětí. 

Před odchodem ven učitelka zkontroluje vhodné oblečení dětí vzhledem k aktuálnímu počasí. 

Při pobytu dětí na školní zahradě učitelky, nedovolují dětem bez dozoru na průlezky, kde 

hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí dětem vzdalovat se do prostoru zahrady, kam samy nevidí a 

nemůžou mít o dětech přehled. Na lanové prvky děti vstupují pouze pod dozorem učitelky. 

Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistily jejich bezpečnou 

chůzi. Chodí po chodníku vždy vpravo, dbají na bezpečné přecházení vozovky, před 

přecházením děti uklidní a plně soustředí. Používají dopravního terčíku a první a poslední 

dvojice výstražné vesty.  

Kde není chodník, chodí po levé krajnici s tím, že na více zatížených místech či nepřehledných 

úsecích je bezpečnější, aby děti šly po jednom za sebou. 

Je vhodné, pokud s dětmi mohou jít nejméně dvě dospělé osoby – jedna vpředu, druhá vzadu, 

pokud to není možné a se skupinou jde jako doprovod pouze jedna osoba, měla by jít vzadu, 

aby měla neustálý přehled o celé skupině a mohla udržovat pořádek a kázeň. Včele skupiny 

by pak mělo jít to z dětí, na které se učitelka může nejvíce spolehnout. 

Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě. Prověřují každé 

místo v přírodě, kde si děti hrají. 

 Při vyšším počtu dětí, na základě náročnosti akce nebo specifických činnostech 

(plavání, sáňkování, výlety) je určena další způsobilá osoba k zajištění bezpečnosti dětí. 

 Učitelky děti průběžně upozorňují na různá nebezpečí ohrožující jejich zdraví. Poučují 

je o zvláštních situacích a o pravidlech jednání v těchto situacích.  

 

 



Bezpečnostní opatření při pobytu v mlhovišti s bazénkem 

 Učitelka nenechá nikdy děti v bazénu bez přímého dozoru a je schopna poskytnout 

první pomoc v případě potřeby. 

 Větší skupinu dětí (celá třída v plném počtu) si učitelka děti rozdělí do menších skupin. 

 Učitelky nechávají děti v bazénu přiměřenou dobu, aby nedošlo k jejich prochladnutí. 

 Chrání děti před UV zářením ochrannými krémy, pokrývkou hlavy. 

 

Bezpečnostní opatření při školních výletech 

 Před dopoledními třídními výlety učitelky děti opětovně a dostatečně seznámí se 

základními pravidly a s bezpečným chováním v dopravním provozu. 

 Třídních dopoledních výletů se budou účastnit obě třídní učitelky a podle náročnosti 

výletu případně i další dospělá osoba pro zajištění bezpečnosti dětí. 

 Učitelky připomenou dětem slušné chování ve veřejných dopravních prostředcích, pokud 

budou při výletě využity. 

 Až do úplného zastavení dopravního prostředku je důležité, aby se k němu děti 

nepřibližovaly, stejně jako k okrajům nástupiště, aby nedošlo ke střetu nebo stržení pod 

kola dopravního prostředku. 

 První do dopravního prostředku nastupuje jedna učitelka, která dohlíží na usazení dětí, 

jako poslední nastupuje druhá učitelka, která děti přepočítává a dohlíží na to, aby 

nastoupily všechny děti. 

 Během jízdy dbají na dodržování přepravního řádu a pořádku, za což nesou plnou 

zodpovědnost. 

 Před vystupováním dají dětem včas pokyn k přípravě na vystupování (kontrola oblečení, 

batůžky). 

 Při vystupování se postupuje obdobně, jako při nastupování. 

 Učitelky mají s sebou telefonní čísla rodičů dětí. 

 Mají s sebou brašnu první pomoci se základním zdravotnickým vybavením. 

 Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv 

úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí 

převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně 

informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte. Každý i drobný úraz bude 

zaznamenán do knihy úrazů. Kde bylo nutné ošetření lékaře, vyplní učitelka protokol o 

úraze. 

 



Děti mladší třílet 

 Nutný zvýšený dohled nad dvouletými dětmi 

 Hračky, u kterých hrozí spolknutí nebo úraz je nutné umístit z dosahu dvouletých dětí 

 Ve třídě, na vycházce, pří převlékání pomáhá učitelce/učiteli chůva. 

 

 

V Hradci Králové dne 20. 8. 2020 

 

 Mgr. Dana Patočková                                                                           Mgr. Iva Trojnová            

vedoucí učitelka MŠ                                                                              ředitelka školy 

 

 

 


