
POUČENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A DĚTÍ  

O BEZPEČNOSTI:  

MATEŘSKÁ ŠKOLA DRÁČEK  LYSÁ NAD LABEM -LITOL,  

MÍROVÁ 430  

 

Účel: 

Škola je povinna zajistit poučení rodičů o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech 

činnostech, jejichž se účastní jejich děti při výchově a vzdělávání v mateřské škole, nebo v přímé 

souvislosti s ním. 

 

Rodiče jsou seznámeni s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými 

opatřeními, se kterými se mohou děti setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu. 

 

Dále jsou rodiče seznámeni s ustanovením předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci nebo pracoviště a průběžně také s ustanovením 

školního řádu, vnitřního řádu, řádu školní zahrady a dalšími opatřeními školy. 

 

Rodiče jsou povinni dodržovat mimořádná opatření v aktuálním znění Ministerstva zdravotnictví na 

půdě školy za účelem ochrany zdraví všech osob před šířením a nákazou COVID- 19. Aktuální 

informace jsou vždy vyvěšeny na informacích pro rodiče- www.msdracek.cz a na nástěnce MŠ, vždy 

zaktualizované, popřípadě využití i barevnosti-semaforu. 

 

Doklad o poučení: 

Poučení rodičů o bezpečnosti je prováděno dle následující schválené osnovy. Dokladem o 

provedeném poučení je záznam v zápise třídních schůzek, poučení dětí je zaznamenáno v třídní knize. 

 

 

Poučení rodičů a dětí o bezpečnosti  provádí: 

Poučení rodičů a dětí o bezpečnosti provádí ředitelka školy na třídních schůzkách, pedagog před 

zahájením výchovy a vzdělávání s možným bezpečnostním rizikem, lektor zájmových kroužků, 

popřípadě osoba provádějící dozor nad dětmi (mimoškolní akce a jiné činnosti). 

 

http://www.msdracek.cz/


MŠ DRÁČEK LYSÁ NAD LABEM-LITOL, MÍROVÁ 430  

BEZPEČNOST DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE  

Dětem v mateřské škole se vysvětlují pravidla chování a jednání 

srozumitelnou formou poučení, vysvětlování, příkladem, pomocí 

obrázků a piktogramů. S danými pravidly se seznamují hned na začátku 

školního roku, průběžně i nahodile (při nenadálé situaci, problémech), 

před pobytem na zahradě, před vycházkou, výletem, exkurzí apod. 

Pravidla pro pobyt v mateřské škole  

• Při vstupu do třídy pozdravím paní učitelku a přivítám se s dětmi. 

• Zůstávám ve své třídě, hraji si nebo pracuji, neutíkám, neschovávám se. 

• Při odchodu na WC a umývárny nebo šatny, oznámím paní učitelce, kam jdu. 

• Při přesunech po MŠ počkám na dospělé, kteří mě doprovodí. 

• Při manipulaci s přístroji- vrtačkou, ořezávátkem na pastelky aj, vždy dítě 

pracuje za dohledu dospělého 

• Rozbité hračky přinesu paní učitelce. 

• Při řazení u dveří se nikdy nechytám zárubní – došlo by ke skřípnutí prstů. 

• Dítě dodržuje během docházky stanovená hygienická pravidla- mytí rukou před 

příchodem do třídy  

• Pití zajišťují rodiče prostřednictvím lahvičky, kterou denně kontrolují a myjí. 

Pitný režim kontrolují učitelky na třídě. 

Pravidla pro hry na školní zahradě  

• Při pobytu na školní zahradě si hraji tam, kde nám určí paní učitelka nebo se s 

ní domluvím, kde si budu hrát. 

• Při práci a hře se zahradním nářadím dávám pozor, abych neuhodil a nezranil 

kamarády. 

• Všechny hračky, které jsem si půjčil po sobě vždy uklidím. 

• Při hře na pískovišti nerozhazuji písek a neházím ho po kamarádech. 

• Neschovávám se do keřů kolem zahrady. 

• Odchod na WC oznámím paní učitelce. 

• Při odchodu domů uklidím po sobě hračky a rozloučím se s paní učitelkou. 



 

Pravidla pro vycházku 

• Před vycházkou mimo školní zahradu nás paní učitelka ztiší, spočítá, zkontroluje 

oblečení a řekne nám, kam půjdeme. 

• Po chodníku půjdu ve dvojicích, nebudu se strkat, křičet, loudat se. 

• Při přecházení vozovky dávám pozor na znamení, kdy budeme přecházet. 

• Při sáňkování dbám, abych po jedné straně vystupoval a po druhé sjížděl. 

• Při hrách a pohybových aktivitách, nesmím opustit vymezené prostranství. 

• Při pobytu dětí mimo areál MŠ nás paní učitelka průběžně kontroluje, počítá a 

má o nás stálý přehled. 

• Při příchodu z pobytu venku nejsou děti bez dozoru v šatně a po přestrojení 

odchází do třídy. 

Pravidla při odchodu z mateřské školy  

• Z mateřské školy odcházím jen s rodiči nebo s osobou, kterou znám a paní 

učitelka prověří pověření. 

• Před odchodem ze třídy nebo zahrady se vždy s paní učitelkou rozloučím, to 

samé platí pro pověřenou osobu, aby došlo k očnímu i slovnímu kontaktu. 

• Při příchodu i odchodu dbám na bezpečnost uzavření dveří – vstup na čipy. Do 

objektu nepouštím osoby, které nemají čip a požadují vstoupit do objektu. 

Žádající návštěvu nechám před MŠ a dojdu pro zaměstnance, který zajistí 

popřípadě dohled nad návštěvou.  

Dohled nad dětmi 

Škola je povinna vykonávat podle zvláštních předpisů nad dětmi náležitý dohled. 

Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad dětmi 

také výchovné působení, a to v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku a 

životním prostředí. 

O zajištění náležitého dohledu rozhoduje ředitelka školy. Vychází z konkrétních 

podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, věku dětí a jejich rozumovému 

rozvoji (vyspělosti), dopravním a jiným rizikům. 



Podle rozhodnutí ředitelky školy mohou dohled konat vedle pedagogických 

pracovníků i jiné osoby, které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou v 

pracovněprávním vztahu ke škole. Tyto osoby musí být řádně poučeny o povinnostech 

dohledu a ředitelka školy o tomto poučení provede písemný záznam, který osoba 

pověřená dozorem podepíše. 

Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitelky dohled i mimo školu, 

např. při exkurzích, výletech a jiných činnostech vyplývajících ze školního vzdělávacího 

programu a na jiných akcích organizovaných školou. 

Opatření v průběhu vzdělávacích činností v 
budově školy 

Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich 

převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání 

rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy. 

Učitelka má neustále přehled o všech dětech, za které zodpovídá, průběžně 

kontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybují (třída, herna, sociální zařízení, 

šatna). 

Poučení dětí o bezpečnosti se provádí na začátku školního roku pomocí 

piktogramů-grafického znázornění a obrázků v rámci ŠVP, dále před pobytem venku, 

výletem. Záznam o poučení se zapíše do Přehledu výchovné práce. 

Při hře dětí ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází 

konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky. 

Nesmí odejít od dětí! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ. 

Učitelka nepoužívá rozbitých hraček. S hračkami se naloží následovně: trvale 

poškozené se vyhodí /zapíší do sešitu odpisů/, opravené hračky se vrací zpět do MŠ. 

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

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

nosu či ucha. 



Učitelka dbá, aby elektrické zásuvky byly po použití opět chráněny bezpečnostní 

vložkou, průběžně kontroluje školnice MŠ. 

POZOR! Při zavírání dveří – nebezpečí skřípnutí. 

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 musí vždy zkontrolovat, zda je 

tělocvičné nářadí v pořádku. 

Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dohled, sama se obléká, až 

když jsou děti připraveny na pobyt venku. Při oblékání musí zajistit dohled nad dětmi 

druhou učitelkou nebo uklízečkou. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v 

šatně. 

Při rozcházení dětí domů upozorní učitelka rodiče na drobná ošetření, která byla 

vyřešena během dne. 

Dítě předává rodičům či pověřené osobě, ale to pouze na základě písemného 

pověření zástupcem dítěte (může být stálé, na určité časové období). 

Opatření při pobytu mimo areál mateřské 
školy 

Učitelky před odchodem děti uklidní, spočítají, soustředí, zkontrolují oblečení. 

Na vycházky a výlety mimo území mateřské školy chodí se skupinou dětí dvě 

učitelky, pokud je počet dětí vyšší než 20. 

Pokud jsou ve skupině tři děti mladší tří let připadá na jednu učitelku celkový počet 

dětí 12. 

Při vycházce s jednou učitelkou (max. 20 dětí) učitelka průběžně kontroluje celý 

zástup dětí. 

Děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech. 

Při přecházení po označeném přechodu a na neoznačeném místě používá učitelka 

dopravní terčík. 



Při pobytu dětí mimo areál MŠ učitelka průběžně kontroluje počet dětí a má o 

dětech stálý přehled. 

Při volném pohybu dětí na vhodném místě učitelka kontroluje prostor z hlediska 

bezpečnosti a trvale předchází možnosti úrazu dětí, využívají se pouze známá a 

bezpečná místa. 

Při sáňkování dbají, aby děti po jedné straně vystupovaly a po druhé sjížděly. 

Při hrách a pohybových aktivitách učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené 

prostranství. 

Při chůzi před budovou – hlavně při vlhkém počasí nebo v zimě, připomínají 

opatrnou chůzi. 

Při příchodu dětí z pobytu venku neponechává učitelka děti bez dozoru v šatně. 

Je přítomna v šatně do odchodu posledního dítěte ve třídě. 

Opatření při sportovních akcích, výletech  

Ředitelka školy rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí o určení další 

způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí. 

Ředitelka školy stanoví hlavního vedoucího akce, který je povinen poučit děti o 

zvláštních situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích. 

Při pobytu v ubytovacích zařízeních se děti i pedagogové včetně ostatních 

pracovníků podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků 

tohoto zařízení i hygienických nařízeních při mimořádných situací. 

 

Zvláštní  situace 

Projevy intolerance, rasismu a šikanování ze strany dětí i jejich sourozenců je 

zakázané. 

Léky na doporučení lékaře lze podat jen v případě, že se jedná o mimořádnou 

možnost ohrožení života (např. závažná alergická reakce- v případě, že lék doporučil 



lékař a napíše k němu návod při podání ve výjimečných situacích (alergický záchvat). 

Léky jsou umístěny z dosahu dětí. 

Pokud má žák zdravotní omezení, lékařská zpráva (celiakie, intoleranci laktózy 

apod., pak vychází školní jídelna po domluvě s rodičem dítěti vstříc dle možností jídelny 

a dochází k nastavení pravidel.  

V případě, že dítě nemá potvrzení od lékaře a požadoval by pro něho rodič 

omezení stravy v tom, co mu nechutná, není možná tato úprava. Dítě, pokud je 

přítomno v mateřské škole, stravuje se vždy. Pokud ne, musí odcházet před obědem. 

Nutné vždy nahlásit  aktuální telefonní číslo, na kterém je alespoň jeden 

zástupce přítomen vždy- rychlé spojení v případě mimořádných situací 

ohledně dítěte. 

Hlášení úrazů- každý úraz, poranění a nehodu, k nimž dojde během výchovy a 

vzdělávání ve třídě, na chodbě, zahradě, ale i mimoškolních aktivitách, jsou 

pedagogové povinní ihned hlásit ředitelce školy a provést zápis v knize úrazů. 

Informace s rodiči je přes telefonní spojení a dohodnut další postup k zajištění dítěte. 

Vždy se jedná v dle první pomoci k dítěti. 

Na základě mimořádných opatření se rodiče v mateřské škole nezdržují zbytečně 

dlouho a nevyužívají zahrady ani pobytu v prostorách školky pro mladší nebo starší 

sourozence, kteří MŠ nenavštěvují, pouze doprovází pro vyzvednutí. 

Po vyzvednutí od pedagoga pověřenou osobou je zodpovědnost za dítě již na 

osobě, která si dítě vyzvedla. Je nutné, aby dodržovala bezpečnostní pokyny. Pověření 

osob je na základě potvrzení zákonných zástupců. 

 

Lysá nad Labem 30.8.2021                          Bc. Michňová  Marcela 

Byly seznámeny: 

 

 


