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Plán opatření mateřské školy při vzniku mimořádné události
a vyhlášení krizového stavu
Článek 1 Předmět a rozsah úpravy
Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí ve škole má výkon dohledu
nad činností dětí mimořádný význam. Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči o bezpečnost a
ochranu zdraví a v jejich rámci i úkoly dohledu nad žáky školy stanoví obecně závazné právní
předpisy. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví dětí v Mateřské škole Žimrovice.
Článek 2 Předcházení rizikům
MŠ zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí: při předškolním vzdělávání a výchově v
Mateřské škole Žimrovice v době jejího provozu, Při veškerých činnostech s ním přímo
souvisejících a při poskytování školských služeb podle § 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon. K zabezpečení tohoto úkolu MŠ přijímá na základě vyhledávání, posuzování a
zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik podle § 102
odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména k možnému ohrožení dětí při pobytu
v mateřské škole, při přesunech dětí v rámci předškolního vzdělávání a při účasti dětí na
různých akcích pořádaných MŠ. Zároveň přihlíží k věku dětí, k jejich individuálním fyzickým
a psychickým schopnostem a ke zdravotnímu stavu. Mateřská škola podle školního
vzdělávacího programu zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro
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předškolní vzdělávání vytváří základy klíčových kompetencí, které jsou podstatné pro další
rozvoj dítěte. Vytváření kompetencí, které se vztahují k osobnímu zdraví, vlastnímu bezpečí i
bezpečí druhých a odpovědnému chování k okolnímu prostředí, je nedílnou součástí školních
vzdělávacích programů a tematických integrovaných bloků. Mateřská škola zajistí, aby děti
byly vhodnou formou a přiměřeně svému věku poučeny o možném ohrožení zdraví a
bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní. Dokladem o provedeném poučení je
záznam poučení v přehledu výchovné práce. S ohledem na věkové schopnosti předškolních
dětí je nutné děti trvale vést k bezpečnému chování. Ředitel mateřské školy vydal podle § 30
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon školní řád, který upravuje podrobnosti k výkonu práv
dětí a práv a povinností jejich zákonných zástupců a podmínky zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
Článek 3 Zdravotní předpoklady
Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy, například na škole v přírodě se podle §
9 a 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví vyžaduje zdravotní způsobilost,
kterou posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost. Praktický lékař pro děti a
dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, případně se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zákonní zástupci dětí jsou podle § 22 zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon, povinni informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotního stavu dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly ovlivnit pobyt
dítěte v MŠ nebo účast na akcích pořádaných MŠ. Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde
v průběhu vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na
zapojení dítěte do prováděných činností, oznamují zákonní zástupci okamžitě příslušnému
pedagogickému pracovníkovi.
Článek 4 První pomoc a ošetření
Mateřská škola zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a
lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních, odpovídá za umístění lékárničky
v kanceláři MŠ (vyvýšené přízemí u učebny č.1), její označení a řádné vybavení potřebným
vybavením. Ředitel školy zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni
všichni zaměstnanci školy, na vhodném místě umístí seznam telefonních čísel zdravotnických
zařízení včetně zdravotnických zařízení zajišťujících dopravu raněných a nemocných, o
provedených opatřeních informuje všechny zaměstnance školy. V případě školního úrazu
dítěte zajistí MŠ jeho dopravu do zdravotnického zařízení a zpět. O události a provedených
opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce žáka. Doprovodem dítěte může být
pouze zletilá osoba, osoba plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke
škole.
Opatření k zajištění první pomoci provede MŠ i při školních akcích konaných mimo MŠ.
Rozsah vybavení, prostředky pro poskytnutí první pomoci při zotavovací akci se řídí
vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.
Článek 5 Dohled nad dětmi v mateřské škole
Ředitel školy je povinen zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to
při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných
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mateřskou školou. Dohled k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve škole při výchově a
vzdělávání a s nimi souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb se vykonává
v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí. Ředitel určuje
provádění dohledu nad dětmi. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k
vykonávané činnosti, věku dětí a jejich rozumové vyspělosti, dopravním a jiným rizikům.
Pedagogický pracovník koná dohled nad dětmi v MŠ od okamžiku, kdy mu zákonný zástupce
předá dítě do okamžiku, kdy opět předá dítě zákonnému zástupci či jiné pověřené osobě.
Předání vždy probíhá ve třídě mateřské školy. Pedagogický pracovník vykonává podle
pokynů ředitele dohled i mimo školu, zejména při vycházkách, výletech, školách v přírodě a
jiných činnostech vyplývajících ze školního vzdělávacího programu.
Dohled může vykonávat vedle pedagogického pracovníka i jiný zletilý zaměstnanec školy
nebo školského zařízení, jestliže byl o výkonu tohoto dohledu řádně poučen. Tyto osoby jsou
řádně poučeny o povinnostech dozoru, o pověření provozní pracovnice je provedený zápis
stvrzený podpisem pracovnice.
K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka
mateřské školy podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání počet
pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše
20 dětí. Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních
činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské
školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných
případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovně
právním vztahu k mateřské škole, tedy školnici mateřské školy.
Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy
počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a
ochrana zdraví.
Článek 6 Zvláštní pravidla při některých činnostech
Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodržována další
zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména při:
- opatření v průběhu vzdělávacích činností
- opatření při pobytu dětí venku
- opatření při sportovních akcích, výletech
- školy v přírodě
- opatření během plavání
- opatření při jízdě na kole či koloběžce
- opatření při bobování a sáňkování
Ve všech takových případech klade MŠ zvýšený důraz na dodržování pokynů, právních a
ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokynů a zásad úrazové prevence
pedagogickými pracovníky i dětmi. Důsledně je vyžadováno ukázněné chování dětí. Při
pohybových a sportovních činnostech se účastníci řídí ustanoveními o bezpečnosti
obsaženými v pravidlech pro příslušnou pohybovou činnost, danou věkovou skupinu a jejich
modifikaci pro dané prostorové podmínky školy.
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6.1 Opatření v průběhu vzdělávacích činností
1) 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.
2) 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.
3) Nesmí odejít od dětí! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ.
4) Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré špičaté pomůcky,
dále drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si mohly děti strčit do nosu či ucha.
5) Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí,
jednotlivě ne ve dvojicích. Vyžaduje se bezpečná domácí obuv, ne boty typu crocs.
6) 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 tělocvičné nářadí v
pořádku.
7) Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dohled, sama se obléká, až když jsou
děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně.
8) Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí. Dítě předává
rodičům či pověřené osobě, ale to pouze na základě písemného pověření zástupcem dítěte,
které platí vždy jeden školní rok.
6.2 Opatření při pobytu dětí venku
1) Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky dětem bez dohledu 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.
2) Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích, v zástupu tak, aby maximálně zajistila jejich
bezpečnou chůzi, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím.
Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají terčík. Průběžně
seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě (přechody pro chodce,
semafory apod.). Používá pro děti reflexní vesty.
3) Nutnost vhodné a pevné obuvi při pobytu venku i při jiných akcích pořádaných školou
(výlety, škola v přírodě…), ne boty typu crocs ani nazouvací boty či střevíčky.
6.3 Opatření při sportovních akcích, výletech
1) Ředitel školy rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí o určení další způsobilé
osoby k zajištění bezpečnosti dětí (viz bod II.).
2) Ředitel školy stanoví hlavního vedoucího akce, který je povinen poučit děti o zvláštních
situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích
6.4 Opatření během plavání
1) Plavecká výuka probíhá v rámci nadstandardní nabídky školy. Zajišťuje ji plavecká škola
TS Opava pro děti MŠ. Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí po celou dobu akce.
2) V době výcviku zajišťují individuální pomoc dětem, které to potřebují a zajišťují doprovod
na WC. Nikdy se nesmí vzdálit z prostor bazénu.
3) Doprovod dětí na bazén zajišťuje na 18 dětí 1 učitelka a provozní pracovnice.
6.5 Opatření při jízdě na kolech či koloběžkách
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1) Při jízdě na kolech či koloběžkách učitelka dbá, aby děti dodržovaly pokynů učitelek. Při
jízdě na trávníku školní zahrady nemusí mít děti ochranné prostředky zmírňující následky
pádů.
6.6 Opatření při sáňkování a bobování
1) Při sáňkování, bobování aj. hrách na sněhu učitelka vymezí prostor pro sjíždění a prostor
pro chůzi do svahu tak, aby se co nejvíce omezilo riziko srážky dětí nebo nárazu do stromu
apod.
2) Při sáňkování, bobování, klouzání apod. mimo areál MŠ může jít 1 učitelka s maximálně
13 dětmi.
Článek 7 Ochrana před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo násilí
7.1
Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací
působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního
vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a
schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové
závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického
hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim
vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
7.2
V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí
pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s
cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se
zákonnými zástupci a za pomoci školských poradenských zařízení.
7.3
Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu
mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými
pracovníky a zákonnými zástupci dětí.
Článek 8 Zacházení a majetkem mateřské školy
1)Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání
Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby
děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a
nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.
2) Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v
mateřské škole
Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení
dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi
mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské
školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte.
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Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby
nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto
skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.
Článek 9 Zabezpečení budovy MŠ
Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy
je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Vpuštění cizích osob
do prostoru šaten MŠ je umožněno až po jejich identifikaci a ověření účelu vstupu do
budovy (doprovod dítěte, návštěva pedagog apod.).
Přístup do dalších prostor areálu školy, které nejsou určeny pro poskytování vzdělávání
(sklepy, půda, sklad, kotelna apod.), je cizím osobám zamezen, s výjimkou specifických
případů (revize, kontroly, stavební úpravy apod.), nekontrolovanému vstupu osob, které
nejsou zaměstnanci školy ani účastníky vzdělávání, je zamezeno, a to i v případě vjezdu
dopravních prostředků; vstupy a vjezdy do areálu školy jsou kontrolovány
Článek 10 Další bezpečnostní opatření
Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených
elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou
určena.
Článek 11 Závěrečná ustanovení
1. Směrnice nabývá účinnosti dnem 3.9.2018

V Žimrovicích dne 3.9.2018
…………….………………………………
David Šrom, ředitel školy
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Příloha č.1

Plán opatření mateřské školy při vzniku mimořádné události a vyhlášení
krizového stavu

Učitelky přiměřenou formou poučí děti o bezpečném chování v prostředí MŠ a při dalších
aktivitách mimo areál MŠ a vysvětlí jim možná rizika.
Učitelky důsledně dbají na dodržování všech pravidel bezpečného chování, stanovených
v organizačních směrnicích školy. Poučení o bezpečnosti jsou průběžně opakována a
zaznamenávána do PVP.

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice
Meleček 91, 747 42 Žimrovice

Příloha č.2

Důležité telefonní kontakty

Zdravotnická zařízení
Záchranná služba
MUDr. Zdeňka Houštavová, Slezská 515, Hradec nad Moravicí
Slezská nemocnice Opava, Dětské oddělení

155 nebo 112
553 784 334
553 766 310

Obecní úřad Hradec nad Moravicí
Kancelář tajemníka města
Sekretariát města
Starosta města
Místostarosta města

553 783 942
553 783 920
553 783 930
553 783 928
Další kontakty

Policie
Hasiči
Policie ČR, oddělení Hradec nad Moravicí
SDH Hradec nad Moravicí

158
150
553 650 873
+420 603 970 376

Další kontakty
Ředitel školy
Školní jídelna Hradec nad Moravicí
Poruchy plynu

+420 739 302 036
553 784 241,
733 310 110
1239

