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1. Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, 

a to i při školní a mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných 

MŠ. 

 

2. Opatření v průběhu vzdělávacích činností: 

 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. 

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

konfliktům. Nebezpečné předměty nebo hračky si odloží děti v šatně, dle zvážení 

učitelky u ní osobně. 

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

uklízečka. V pracovní době nikdy nepoužívá svůj soukromí telefon k vyřizování 

osobních záležitostí a návštěvě sociálních sítí. 

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



 

 

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

do tělesných dutin, nebo vdechnout. 

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

nedržely se za ruce. 

 Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí, upozorňuje na 

případné nebezpečí a riziko, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení, bývá vždy na 

nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení musí vždy zkontrolovat, zda je tělocvičné 

nářadí a náčiní v pořádku. Děti nesmí spustit ze svého dohledu. 

 Při převlékání dětí v šatně vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká, až když jsou 

děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně. 

 V žádném případě nesmí děti opustit šatnu MŠ bez učitelky nebo jiné pověřené osoby. 

 Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí. Dítě 

předá rodičům či jiné pověřené osobě, ale pouze na základě písemného pověření 

vystaveného zákonným zástupcem dítěte. 

 

 

3. Opatření při pobytu dětí venku: 

 Při pobytu dětí mimo území MŠ podle vyhlášky č. 14/2004 o předškolním vzdělávání 

ve znění pozdějších předpisů odpovídá jeden pedagogický pracovník za bezpečnost 

nejvýše 19 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě kde jsou zařazeny děti se 

zdravotním postižením. Výjimečně může ředitelka MŠ zvýšit tyto počty z běžných tříd 

nejvýše o 8 dětí nebo ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením 

maximálně o 11 dětí. 

 Při dopoledním pobytu dětí na školní zahradě učitelky uzamknou branky, které 

odemknou při návratu do šatny MŠ. Nedovolí dětem bez dozoru lézt na průlezky, 

houpačky, klouzačku a jiná nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též 

samostatné vzdálení do prostor zahrady, kam sama nevidí a kde nemůže mít o dětech 

přehled. V případě, kdy dítě i přes tato opatření odejde, musí učitelka okamžitě volat 

Policii ČR, ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte. 

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

chůzi dětí i ostatních chodců. Při chůzi po chodníku se maximálně vyhýbá 

frekventovaným ulicím (pouze v nevyhnutelných případech jde s dětmi po levé straně 

vozovky). Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají terčík a 

všechny děti mají oblečené reflexní vestičky. Učitelky průběžně seznamují děti 



 

 

s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě (přechody pro chodce, semafory…). 

 Učitelky jsou povinny průběžně přepočítávat děti při kterémkoliv pobytu venku (pobyt 

na zahradě, vycházky, výlety, veškeré mimoškolní akce). 

 Při procházce do okolí MŠ bude využit seznam doporučených tras sestaven a průběžně 

aktualizován Pedagogickou radou v průběhu školních let 2015 - 2022, číslo trasy bude 

předem zaznamenáno do Třídní knihy. 

  Jestliže děti opouští areál MŠ Kytička, budou mít vždy všechny oblečeny reflexní 

vesty, nikoli pouze děti v první a poslední dvojici. Za reflexní vestu se nepovažuje 

pouze reflexní proužek. 

 

4. 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 – viz Hlášení akce s dětmi. 

 

5. Opatření při úrazu: 

 Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv 

úrazu, v případě potřeby zavolat první lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě 

zajistit převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně 

informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte. 

 Zákonného zástupce jsou povinny učitelky informovat při každém drobném poranění 

dítěte. Při poranění v oblasti hlavy informují zákonného zástupce dítěte neprodleně. 

 Každý i drobný úraz musí být zaznamenán do Knihy úrazů. U úrazů, kde bylo nutné 

ošetření lékaře, vyplní učitelka Protokol o úrazu. 

 

 

 

 

V Liberci dne 8. 7. 2022                                                        PhDr. Dana Charyparová, MBA 

                                                                                                                             ředitelka školy 

 

 


