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Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

1. 31. 8. 2015 3 - 4 1. 9. 2015 Ředitelka školy Přidání  bodu  2.6,
rozšíření  bodu 1.8

2. 29. 8. 2018 2 – 3 1. 9. 2018 Ředitelka školy Přidání  bodu  1.12,
rozšíření  bodů:1.6,
1.9, 4.3

3. 17.9. 2019 4 17. 9. 2019 Ředitelka školy Přidání kapitoly: 6.
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Učitelky přiměřenou formou poučí děti o bezpečném chování v prostředí MŠ a při dalších 
aktivitách mimo areál MŠ a vysvětlí jim možná rizika.

1. Pobyt a činnosti v budově mateřské školy
Riziko Poučení

1.1 Úraz elektrickým proudem.  nesahat na zásuvky - opatřit zásuvky 
chrániči

1.2 Pád z výšky.  nevylézat na okno, stolky, skříňky
1.3 Spolknutí, vdechnutí cizího 

předmětu, zastrčení do uší nebo 
nosu.

 nedávat hračky, korálky, drobné 
stavebnice do úst, nosu, uší

1.4 Náraz na překážku, srážka 
s dítětem.

 běhat přiměřeně
 chodit klidně
 sledovat prostor kolem sebe

1.5 Poranění při  práci s ostrým 
předmětem.

 bezpečné zacházení s nůžkami, 
s výtvarným pracovním náčiním a nářadím

1.6 Uklouznutí.  vhodná obuv
  neběhat v umývárně a WC
 nevcházet na mokrou podlahu
 hlásit učitelce rozlití tekutin a odchod ze 

třídy
 nestříkat vodu

1.7 Vzájemné ubližování.  včas reagovat na konfliktní situace
  vytváření pravidel ve třídě

1.8 Chůze po schodech.  opatrná chůze
 nestrkat se
 přidržovat se zábradlí

1.9 Opaření.  polévka má „jídelní“ teplotu
 poučit děti o opatrnosti při roznášení 

obědů
1.10 Pád ze židle – houpání.  správné sezení na židli
1.11 Nákaza infekčním onemocněním. Dodržování hygienických zásad:

 umývání rukou po použití WC a  před 
jídlem

 používání papírových kapesníčků - použité
vyhazujeme do koše

1. 12 Požár.  poučit děti o nutnosti informovat dospělou 
osobu v případě, že uvidí oheň nebo ucítí 
kouř

 seznámit děti s postupem evakuace – 
nácvik na začátku školního roku
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2. Pobyt a činnosti na školní zahradě
Riziko Poučení

2.1 Vzájemné poranění.  bezpečné chování ke kamarádům
 nepoužívat klacky a kameny proti 

druhému dítěti
 neházet písek
  při skákání na trampolíně sledovat 

pohyb ostatních dětí, nezůstávat ležet
 ohlásit každé poranění učitelce

2.2 Úraz na kolech, koloběžkách.  používat ochrannou přilbu 
 dodržovat dohodnutá pravidla
 jezdit vpravo

2.3 Infekční onemocnění.  nedávat písek do úst
 neolizovat si ruce
 odhazovat použité kapesníky do 

odpadkového koše
 dávat si při kašli ruku před ústa

2.4 Pád z výšky.  přiměřené chování na průlezkách, 
skluzavkách

 pevně se držet
 dodržovat rozestupy
 neprovádět prosté visy, visy hlavou 

dolů
2.5 Poranění pohybujícími se předměty.  dodržovat přiměřený odstup od 

houpaček, průlezek, větví
 sledovat pohyb cvičebního náčiní, 

lanovky
2.6 Přehřátí.  dodržovat pitný režim

 nosit klobouky, kšiltovky
 pohybovat se ve stínu

3. Sáňkování
Riziko Poučení

3.1 Náraz do druhého dítěte.  organizované sjíždění kopce

4. Vycházka, výlet
Riziko Poučení

4.1 Dopravní nehoda.  organizovaná chůze v útvaru
 označení první a poslední dvojice 

reflexními vestami
 zastavování provozu terčíkem

4.2 Zabloudění.  sledovat učitelku
 neodbíhat
 znát své jméno

4.3 Cestování.  nástup a výstup do dopravního 
prostředku
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 sedět na bezpečném místě
 neopouštět sedadlo, pokud se jede
 upoutat se bezpečnostním pásem

4.4 Uklouznutí.  chůze po chodníku, ne po obrubníku
4.5 Poranění o ostrý předmět v plotě.  nedávat ruce na plot
4.6 Poranění zvířetem.  zvířata pouze pozorujeme, nedotýkáme

se jich
4.7 Požití jedovatých plodů.  poznávání plodin

 netrhat a nekonzumovat žádné plodiny
4.8 Poranění letícím kamenem.  nesbírat kamínky ani do nich nekopat

5. Plavecký výcvik
Riziko Poučení

5.1 Uklouznutí.  pomalá chůze
 do šatny jít osušený
 doprovod dětí na WC během výuky

6. Cvičení v hale u ZŠ
Riziko Poučení

6.1 Srážka s jiným dítětem  při běhání nebo pohybové hře dobře 
sledovat okolí

 přizpůsobit rychlost svým možnostem
6.2 Uklouznutí  bezpečná, neklouzavá obuv
6.3 Úraz na nářadí (ribstol, kruhy, 

trampolína)
 dobře poslouchat paní učitelku, když 

vysvětluje provádění cviku
 aktivita není prováděna bez dozoru 

učitelky
6.4. Poranění při provádění kotoulu  provádět vždy za dozoru a pomoci 

učitelky

Vnitřní  předpis – Bezpečnost  a ochrana zdraví  v Mateřské škole Předklášteří  bude vložen
v třídní knize každé třídy spolu se záznamových archem.

Vypracovala Mgr. Hana Kolaříková.

Vnitřní předpis  nabývá platnosti dne: 1. 10. 2019

V Předklášteří dne 17. 9. 2019

_____________________________________
                                                                             Mgr. Ilona Krausová – ředitelka školy

_____________________________________
     Mgr. Hana Kolaříková   – vedoucí učitelka MŠ
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