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Mateřská škola Zvole, Příčná 211, 252 45 Zvole 

 

Opatření ředitelky mateřské školy 

pro zajištění bezpečnosti žáků při výchově a vzdělávání 

 

1. Účel 
Toto opatření vydávám ve smyslu ustanovení § 132a zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů pro zajištění bezpečnosti žáků při vzdělávání, výchově a po dobu konání mimoškolních akcích (pro ŠvP 

platí samostatné opatření ř.š.).  

 

2. Účinnost a rozsah 
Opatření je součástí školního řádu (§ 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a pracovní náplní pedagogických zaměstnanců 

školy. Tímto opatřením jsou povinni se řídit také další osoby činné v dohledu nad činnostmi dětí. Dohled při 

rizikových činnostech (např. Tv, sportovní a výcvikové činnosti, pobyt na zahradě - průlezky, šplhání, jízda na 

kole) musí být prováděn v takovém rozsahu (např. více než jedna učitelka) a natolik účinně (např. osobní 

záchranou), aby riziko mimořádné události bylo minimalizováno. Při činnostech dětí se zdravotním postižením 

musí dohled přihlížet k jejich schopnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu.  

Toto opatření slouží dále jako rámcová osnova pro seznamování dětí při činnostech ve škole.  

 

3. Rámcová osnova při činnostech: 

 

v prostorách školy, třídy  
 neběhat po třídě, nevrážet do nábytku /otvírání zásuvek/ - nelézt na výšky /nábytek, žebříky/  

 neubližovat spolužákům při hře  

 nelézt a nechodit do neosvětlených místností, schodišť a skladů, neopouštět vymezený prostor  

 nebrat věci z vyšších poloh bez pomoci pedagoga - riziko pádu věcí 

 při pohybových aktivitách dodržovat pokyny pedagoga 

 v umývárně nerozstřikovat vodu - riziko uklouznutí 

 neklouzat se a neběhat, na vodu na zemi upozornit pedagoga, který zajistí uklizení 

 manipulace s nádobím – teplota pokrmů a nádobí nesmí ohrožovat zdraví dětí, s nádobím děti 

manipulují opatrně, pod dohledem a s dopomocí pedagoga (polití, popálení, pořezání) 

 v šatně - nestoupat na botníky - požádat pedagoga o šaty 

 nelézt na kryty ústředního topení 

 neklouzat se po linu, neskákat ze schodů  

  

plavání 
 nestrkat se při nastupování do autobusu zachovat klidné chování při jízdě - opřít se o sedadlo  

 vystupovat samostatně - neskákat ze schodů - nestrkat se - neběhat po šatně - dodržovat pokyny 

instruktora nebo pedagogů 

 v prostoru bazénu neběhat - dlaždice jsou kluzké  

 ve vodě dodržovat pokyny instruktorky a pedagoga  

 nechodit samostatně do vody - pouze pod dohledem  

 uklidit půjčené hračky  

 opatrnost při vysoušení a oblékání  

 neopouštět vymezený prostor 

 

zájezdy do divadel, na výlety 
 nástup do autobusu jednotlivě, nestrkat se  

 při výstup neskákat ze schodů  

 v průběhu cesty neopouštět sedadlo, opřít se  

 nevyhazovat odpadky z autobusu  

 při jízdě - nelízat lízátko, nepit brčkem (poranění úst, oka) 

 oblékat se až po zastavení autobusu  

 dodržovat pokyny pedagoga  

 přecházet na přechodech pro chodce - rychle - sledovat cestu  

 sám nevstupovat do vozovky  

 po chodníku chůze ve dvojicích nebo trojicích – neběhat 
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 nevšímat si cizích lidi - nic od nich nebrat  

 nesbírat ze země žádné věci  

 v šatně dodržovat pokyny pedagoga neodbíhat mezi jiné děti  

 nechodit samostatně na WC - pouze s doprovodem pedagoga  

 při představení se nehoupat na sedadle, neběhat v hledišti 

 v neznámém terénu sledovat cestu, neodbíhat od kolektivu  

 

mimo objekt školy 
 poučení o správném chování na veřejných komunikacích  

 na konci chodníku zastavit, připravit se na přecházení nevbíhat do silnice  

 nevšímat si cizích zvířat - nehladit je nepokřikovat na lidi - nic od nich nebrat  

 nesbírat cig.nedopalky , ani jiné odpadky,i žádné předměty nedávat do úst  

 neházet kameny na auta, cyklisty ap.  

 nedráždit a nedotýkat se neznámých zvířat a chránit se před jejich kousnutím, poškrábáním a bodnutím 

hmyzem 

 nesahat na ploty - možnost kousnutí psa nelámat rostliny - větve stromů 

 nevylézat na ploty, stromy, vyšší předměty  

 neběhat s klackem v ruce při hře v lese a nešermovat jím před očima kamarádů  

 opatrnost při chůzi v zimě po zledovatělém chodníku, silnici  

 poučení, že za velmi silného větru je lépe nevycházet ven - padají větve ze stromů   

 při chůzi přes most nepřibližovat se k okrajům, nepodlézat zábradlí  

 při přecházení trati nepodlézat závory, nevstupovat do kolejiště pokud jsou závory zavřené nebo blikají 

červená světla  

 při cestě kolem řeky, potoka nepřibližovat se k okraji, možnost spadnutí ze břehu do vody  

  

zahrada  
 nevycházet z areálu MŠ /možnost vběhnutí do silnice, napadení psem, možnost únosu /  

 poučení o hře v pískovišti - nechodit po obrubníku, neházet písek, opatrnost při zacházení s hračkami  

 jízda na koloběžkách, motokárách - nevrážet do sebe, nesahat na řetěz, jezdit přiměřenou rychlostí, 

používat ochrannou přilbu 

 opatrnost na průlezkách – dodržovat odstup, nekopat se, používat přiměřeně s věkem  

 průlezky používat pouze pod dohledem a za asistence pedagoga /viz Provozní řád hřiště/ 

 opatrnost při výstupu na žebřík, skluzavky, držet se oběma rukama, skluz pouze v sedu, dodržovat 

odstup 

 na kolotoči sedět, při roztáčení neběhat okolo, nestát uprostřed  

 houpačky- nelézt na konstrukci, plůtek, mít zapnutý řetízek, držet se oběma rukama, nevstupovat do 

prostoru výkyvů 

 při hře v domečku neotvírat okna /skřípnutí prstů/ 

 altánek - nestoupat na lavice, nepodlézat zábradlí  

 nešlapat do květinových záhonů, nechodit na skalku, netrhat žádné plody, větve a nestrkat je do úst  

 ukázat dětem jedovaté rostliny (např. rulík zlomocný, vraní oko čtyřlisté, tis apod.)  

 nelézt na stromy a plot, lezení na přízemní kmeny a větve jen se záchranou pedagoga 

 při táboráku dodržovat bezpečnou vzdálenost od ohniště 

 při koupání pouštět přiměřený počet dětí do bazénu, neskákat z okraje  

 

 

4. Závěrečné ustanovení 
Upozorňuji, že nedodržení nebo porušení tohoto pokynu bude považováno za nesplnění základních povinností 

zaměstnanců ve smyslu § 73 odst. 1) zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a za 

porušení řádu školy a pracovní kázně. 

 

Prokazatelné seznámení zaměstnanců s tímto opatřením je na přiložené prezenční listině. 

 

 

 

 

Ve Zvoli dne 30.8.2019 

                                     ………………………………. 

         ředitelka školy 
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Opatření ředitelky mateřské školy pro zajištění bezpečnosti žáků při výchově a vzdělávání 

jsem četla: 
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