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1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v MŠ vykonávají
pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim
pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě
K zajištění k bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na
jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně
pak nejvýše 28 dětí z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje.
Při specifických činnostech, např. sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v
prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický
pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá právním úkonům a
která je v pracovním vztahu k MŠ.
Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník,
pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření,
že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke
vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.Učitelky mají právo, v zájmu
zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jiným infekčním onemocněním do MŠ
nepřijmout.
Při nástupu dítěte ke vzdělávání MŠ po jeho infekčním onemocnění předloží zákonný
zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být
v kolektivu ostatních dětí. Při nástupu dítěte po jakékoliv běžné nemoci rodiče svým
podpisem stvrzují, že dítě přivádějí do kolektivu zdravé.

Zásady bezpečnosti při práci s dětmi
Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a
ochrany při práci, které pro tuto oblast stanový platná školská a pracovněprávní
legislativa.
Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují dohled nad bezpečnosti
dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:
a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích
-děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech
-skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky
-skupina k přesunu využívá především chodníků a pravé krajnice vozovky.
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-vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení
vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je
přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny.
-při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč.
za snížené viditelnosti používá pedagogický doprovod předepsané „zviditelňující vesty“ nebo
„ zviditelňující V“.
b) pobyt dětí v přírodě:
-využívají se pouze známá bezpečná místa
-pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky
(sklo, plechovky, plechy, ostré velké kameny, apod.)
-při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily
vymezené prostranství.
c) rozdělávání ohně
-pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu zamykání zahrádky, oslavy
dne dětí, cesty za pokladem apod. a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí.
-jen na místech určených pro rozdělávání ohněnebo za přítomnosti člena hasičského sboru
nebo pedagogického pracovníka zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni.
-v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasící přístroj nebo jiný materiál k hašení
otevřeného ohně
-pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovali v bezpečné vzdálenosti od otevřeného
ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti nebyl snadno vznětlivý
materiál.
-po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně

d) sportovní činnosti a pohybové aktivity
-před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídě nebo
v tělocvičně ZŠ nebo ve venkovních prostorách areálu MŠ, kontrolují pedagogičtí pracovníci
školy zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny
překážky, které by mohli vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí
kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.
-pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a
podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost aktivit individuálním schopnostem jednotlivých
dětí.
e) pracovní a vývratné činnosti
při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít
nástroje, které by mohly děti zranit jako jsou nůžky, nože, kladívka a podobně, vykonávají
práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy.
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2.Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí
-Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy 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 jejím věku
a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování 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.
-V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí
pracovníci MŠ monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit
případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými
zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.
-Důležitým prvkem prevence této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi
dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými
pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

3. Zacházení s majetkem mateřské školy
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 zacházeli šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacímu potřebami a
nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.
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 přišlo do mateřské školy
a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte
-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.

4. Závěrečné ustanovení
Účinnost a platnost dodatku č. 1 školního řádu
Tímto dodatkem se doplňuje školní řád Mateřské školy, Brno, Šaumannova 20 ze dne
2.10.2016. Tento dodatek školního řádu nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou Mateřské
školy, Brno, Šaumannova 20 a je účinný od 1. října 2016.
V Brně dne 12.10.2016

Dáša Hýblová
Ředitelka MŠ
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