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Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce s dětmi učitelky, a to od doby
převzetí dětí od jejich zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo
jim pověřené osobě.
Při vzdělávání dětí dodržují učitelky pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro
tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa
K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví
ředitelka MŠ počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd,
třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let nejvýše 16 dětí, třída s dětmi s přiznanými
podpůrnými opatřeními se naplňuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.
Ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (plavání, sáňkování
apod.) nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou
k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí (paní uklizečka a paní školnice).
Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může učitelka, pokud má při přebírání dítěte od
zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného
zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od
ošetřujícího lékaře.
Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat učitelka od zákonného zástupce dítěte
písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.
Učitelka předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte.
V době realizace zájmových kroužků musí podepsat zákonný zástupce plnou moc se souhlasem
k předání dítěte učitelkou vedoucímu zájmového kroužku po dobu jeho trvání.
Děti nosí vhodnou a bezpečnou obuv, která drží na noze, bezpečné náušnice a oděvu, který nemůže
zapříčinit úraz dětí.

Úraz











Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze.
V případě potřeby lékařského ošetření přivolá zákonného zástupce a ten ošetření zajistí nebo dovede
dítě k ošetření, 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 úraz bude okamžitě zaznamenán do knihy úrazů.. Při nutném ošetření lékařem, bude jím
vyplněno potvrzení. Ten stanoví možnost docházky do školy s úrazem. Ředitelka podle zápisu v knize
úrazů vyplní elektronický formulář o úraze. Tento odešle elektronicky ČŠI.
Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu,
organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se
zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.
Děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazu u pojišťovny Kooperativa, která takto pojistí děti proti
úrazu pro veškeré aktivity, které organizuje mateřská škola V případě úrazu požádají rodiče ředitelku
školy o vyplněný formulář k čerpání pojistné události. Odškodněné budou hlášené-registrované úrazy.
Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet
podmínky pro jejich zdravý vývoj.
Učitelé jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti.
Učitelé jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou.
Děti nenosí do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky. (např. hračky vystřelovací, špičaté,
miniaturní..), cenné předměty, šperky (nenosit řetízky, prstýnky,…) či žvýkačky a předměty
ohrožující mravní výchovu dětí.
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Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se
pedagogický dohled řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li
neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co
nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše
dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v
nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. Průběžně se seznamují
s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě (přechody pro chodce, semafory apod).
Rodiče připravují děti na tuto situaci a spolupracují s mateřskou školou .

Pobyt venku






Pobyt dětí venku se koná za každého počasí ( vyjma velmi silného mrazu, souvislého deště, silné
inverze a vichřice). Rodiče jsou povinni připravit do školy pláštěnku , oblečení a obuv na pobyt venku,
které odpovídá předpovědi počasí a snese možnost ušpinění. Do skříňky připraví náhradní suché
oblečení.
Využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelé dbají, aby děti neopustily vymezené
prostranství.
Učitelé před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky
(sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).
Při vycházkách se učí děti chodit ve dvojicích, v zástupu tak, aby maximálně byla zajištěna jejich
bezpečná chůze po chodníku, přecházení vozovky,

Sportovní činnosti a pohybové aktivity





Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách nebo venkovních
prostorách areálu mateřské školy, kontrolují učitelé školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám
dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při
použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
Při pobytu dětí na školní zahradě navštěvují děti průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí
úrazu pod dohledem učitelky. Děti jsou pravidelně upozorňováni na pravidla chování na školní zahradě
a používání zahradního náčiní a nářadí.
Učitelé dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho
přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

Pracovní a výtvarné činnosti


Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje
(např. nůžky, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a
výhradně pod dohledem učitele mateřské školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít
ostré hroty apod.).
.
Ředitelka:Hana Štětková
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