Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21
příspěvková organizace

Příloha č. 2
Bezpečnost a ochrana zdraví



Škola je po celou dobu svého provozu uzavřena elektrickým zámkem, rodiče zazvoní,
ohlásí se učitelce, potom budou vpuštěni do budovy. V dopoledních hodinách a při
odpoledním odpočinku dětí se škola zamyká.



Přední branka je zavřená a zajištěná horní závorou. Zadní brána na školní zahradu je stále
zavřená, zajištěná horní závorou a kolíkem proti odjištění. Otevření a zavření brány při
vstupu dodavatele zajistí pracovník, který s dodavatelem jedná.



V době pobytu dětí na školní zahradě se areál zamyká.



Pro vstup do areálu školy slouží přední branka. Zadní brána je provozní, chodník od této
brány se v zimním období neudržuje. Vstup psů do areálu školy je zakázán.



Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy
s pracovníkem školy, samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě prostor
určených k převlékání dětí.



Rodiče (zákonní zástupci dítěte) se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je nezbytné a
opustí neprodleně areál školy.



Pokud rodič využívá adaptační program, vždy se předem domluví s učitelkou ve třídě na
způsobu a délce své přítomnosti.



Rodiče se mohou zdržovat déle ve škole pouze s vědomím ředitele školy nebo třídní
učitelky – např. na pozvání (schůzky s rodiči, akce školy s rodiči).



Rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy předávat děti
učitelkám do tříd osobně.



Jiné osoby než zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout dítě jen na základě písemného
svolení zákonných zástupců - pověření - ( k dispozici v jednotlivých třídách), pro ojedinělé
případy – lístek s datem, jménem a datem narození osoby nebo č. OP).



Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře učitelky a to od doby převzetí
od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.



Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky
nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, rýma, zánět spojivek - to jsou příznaky
nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro
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ně zátěží. Zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu, na učitelky a ostatní
zaměstnance školy.


V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky - kapky proti kašli,
dávkovací spray do nosu proti rýmě apod.



Při předání dítěte učitelce rodič informuje učitelku o případných zdravotních problémech
dítěte předešlého dne nebo noci.



Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!



Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned ředitelce školy popř.
učitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.)



Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni a jsou
povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout.



V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte,
v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření (rtg. aj.). Rodiče jsou
vyrozuměni bezodkladně.



Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které
s nimi přímo souvisejí, od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich.



Školním úrazem se rozumí úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu,
organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná
se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech a exkurzích.



Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na
místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích
konaných mimo školu.



Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení
dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu
venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky
nedovolují (inverze) ven s dětmi nevychází.



V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření, budova i přilehlé prostory školní zahrady)
a to v souvislosti se zákonemč.379/2005 Sb. Zákaz se týká i používání elektronických
cigaret.
.
V Brně dne 28. 8. 2019

Anna Kimlová
ředitelka školy
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