
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v dětské 

skupině. 

 

Za bezpečnost dětí v dětské skupině odpovídají po celou dobu práce s 
dětmi pedagogičtí pracovníci a to od doby převzetí dětí od jejich 
zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby předání zástupci dítěte 
nebo jím pověřené osobě. 

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, pověřenému zaměstnanci školy. 

V průběhu celého dne dbá, aby byla zajištěna bezpečnost dětí, 
sleduje hru dětí. 

 

Učitelka musí být u dětí stále přítomna !!! 

 

Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice /pracovníka/ 
z MPO. 

Vchod do prostor dětské skupiny je stále uzavřen, rodiče používají 
domovní zvonek. 

Děti musí být přiměřeně poučeny o možných nebezpečích (práce 
s nůžkami, chůze po schodech, zledovatělá cesta, nebezpečné 
předměty mimo DS, plody na keřích a stromech, vodní plochy, silniční 
provoz, při TV aktivitách v DS i venku). 

Při převlékání v šatně vykonává uč., stálý dozor, sama se obléká až 
když jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně 
pobyt připravených dětí v šatně. 

 

Opatření při pobytu dětí venku. 

Na průlezky a jiné nářadí, které hrozí nebezpečím úrazu, mohou děti 
pouze za dozoru učitelky. Při vycházkách chodí děti tak, aby byla 
maximálně zajištěna bezpečnost, chodí po chodníku, maximálně se 
vyhýbají frekventovaným ulicím. Učitelky dbají na bezpečné 
přecházení vozovky.  



Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, 
v dopravě (přechody pro chodce, semafory, apod.).  

 

Opatření při sportovních akcích a výletech 

V.p.o. rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí o určení 
další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí. Je vždy 
zaměstnanci informována o plánovaných akcích mimo zařízení. V.p.o. 
stanoví hlavního vedoucího akce, který je povinen poučit děti o 
zvláštních situacích a pravidlech jednání v těchto situacích.  

 

Opatření při úraze 

Všichni zaměstnanci jsou povinni poskytnout okamžitě první pomoc 
při jakémkoli úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, 
v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do 
zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni informovat v.p.o. a 
zákonného zástupce dítěte. Každý i drobný úraz bude zapsán do knihy 
úrazů. Děti v dětské skupině jsou pojištěny proti úrazu u pojišťovny.  

 


