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VNITŘNÍ PŘEDPIS O ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OPATŘENÍ PŘI POBYTU DĚTÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vyhláška č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, § 5:
učitelka zodpovídá za bezpečnost dětí v mateřské škole od doby jejich převzetí od zákonného
zástupce až do doby jejich předání zákonným zástupcům nebo pověřené osobě. Dítě lze
předat pověřené osobě pouze na základě písemného pověření.
Pobyt dětí v uzavřených prostorách MŠ:












učitelka má neustále přehled o všech dětech, za které zodpovídá, průběžně kontroluje
jejich počet
učitelka průběžně kontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybují (třída,
herna, sociální zařízení, šatna)
učitelka neponechává děti ve výše uvedených prostorách bez dozoru
při přesunech dětí na zájmové a jiné aktivity děti vždy doprovází učitelka nebo
pověřená osoba
všechno nářadí, nebezpečné předměty, čisticí prostředky musí být uloženy ve
vymezených prostorách školy mimo dosah dětí a po použití se musí vracet na své
místo
el. Zásuvky musí být opatřeny krytkami
Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje
na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na
nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení v tělocvičně musí vždy zkontrolovat,
zda je v tělocvičně nářadí v pořádku.
Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí.
Nesmí dětem dát bez náležitého dohledu nůžky, nože, štětce, tužky či jiné ostré a
špičaté pomůcky, dále drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si děti mohly
strčit do nosu či ucha.
Nesmí odejít od dětí!!! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ
nebo k jiné převede děti k jiné pracovnici

Pobyt venku je realizován
1. pobytem na školní zahradě
2. vycházkami
3. turistickými výlety

Pobyt dětí na školní zahradě











při pobytu na školní zahradě používá každá třída důsledně svoji polovinu zahrady dle
rozpisu, a to v dopoledních i odpoledních hodinách
učitelka věnuje trvale pozornost dětem
učitelky z různých tříd nejsou při zajišťování dozoru na zahradě na společném místě
učitelka má v každém okamžiku přehled o všech dětech, průběžně kontroluje počet
dětí, při velkém rozptylu dětí zajistí učitelky bezpečnost dětí ze dvou různých míst
učitelka zajišťuje bezpečnost dětí při hrách na zahradním nářadí
sprchování dětí v letním období je vždy organizováno učitelkou
v době mimo koupání se děti nesmí pohybovat v bezprostřední blízkosti bazénu, a to
ani tehdy, není-li napuštěn
branka a vrata jsou neustále uzavřené
při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky bez dozoru na průlezky, houpačky
a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do
prostor zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled.

Pobyt mimo areál mateřské školy











učitelky mají trvale povoleny vycházky s dětmi do okolí mateřské školy. Vycházky a
turistické výlety mimo toto území (týká se i městských částí budou vždy písemně
oznámeny ředitelce školy (sešit Přehled akcí mimo areál MŠ). Všechny tyto aktivity
podléhají písemnému schválení ředitelkou školy (podpis oznámení). Ředitelka školy
rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí o určení další způsobilé osoby
k zajištění bezpečnosti dětí.
na vycházky a výlety mimo území mateřské školy chodí se skupinou dětí dvě učitelky,
pokud je počet dětí vyšší než 20.
při vycházce chodí vždy jedna učitelka na začátku zástupu a druhá učitelka na konci
zástupu dětí. Při vycházce s jednou učitelkou (max. 20 dětí) učitelka průběžně
kontroluje celý zástup dětí.
při přecházení vozovky má přednost přechod se světelnou signalizací, dále označený
přechod pro chodce. Na neoznačených místech lze přecházet pouze výjimečně, a to
v případě, že v přiměřené blízkosti není označený přechod pro chodce.
při přecházení po označeném přechodu a na neoznačeném místě používá učitelka
dopravní terčík.
při volném pohybu dětí na vhodném místě učitelka kontroluje prostor z hlediska
bezpečnosti a trvale předchází možnosti úrazu dětí.
při pobytu dětí mimo areál MŠ učitelka průběžně kontroluje počet dětí a má o dětech
stálý přehled
děti na vycházky používají bezpečnostní vesty
při příchodu dětí z pobytu venku neponechává učitelka děti bez dozoru v šatně. Je
přítomna v šatně do odchodu posledního dítěte ve třídě.

Odchod dětí z mateřské školy:


učitelka předává dítě vždy osobně rodičům nebo pověřené osobě





nezletilí sourozenci a pověřené osoby jsou vždy uvedeny na písemném formuláři,
který vyplní rodiče dítěte
při spojování dětí v odpoledních hodinách předává třídní učitelka svěřené děti koncové
službě
před odchodem ze třídy nebo zahrady na konci pracovní doby učitelka vždy
zkontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybovaly a ujistí se o odchodu
všech dětí, za které zodpovídá.

Děti v mateřské škole jsou pravidelně poučovány o bezpečném chování. Poučení je vždy
zaznamenáno v Přehledu výchovné práce.

V Praze dne 1. 9. 2011

Mgr. Jitka Janouškovcová
Ředitelka školy

