Nastavení systému ochrany před úrazem v Dětské skupině Alma
Prostory
• Povinností zaměstnanců – pečujících osob - je neprodleně ohlásit každé zjištěné
riziko ředitelce DS Alma, která je následně zodpovědná za jeho řešení
• Povinností zaměstnance je identifikace rizik – průběžně i cíleně prohlížet prostory
(představit si, co by mohly některé podmínky způsobit dětem a pečujícím osobám)
• Při zjištění rizikového místa nebo předmětu bezodkladně přijmout opatření – pokud to
lze předmět odstranit z dosahu dětí a PO, pokud to nelze zavolat rychlou technickou
a zdravotnickou pomoc a zároveň vše nahlásit ředitelce DS
Vybavení
• pořizovat hračky a pomůcky od renomovaných výrobců, zahradní herní prvky
certifikované a profesionálně ukotvené
• před nástupem dítěte do DS je nutné specifikovat a s rodiči dohodnout, co děti ne/smí
nosit do dětské skupiny (drobné a složité hračky s mnoha součástmi lépe nenosit,
řetízky na krku - nenosit, nevhodnou obuv aj.)
•
Organizace chodu dětské skupiny
• PO zajišťuje nad dětmi trvalý dohled a důsledně dodržuje zásadu „Nespustit děti z očí!“, a
to promyšlenou organizací práce a rozdělením rolí s orientací, kdo je u dětí na WC, v šatně
apod.
• PO seznamují děti s pravidly bezpečného chování v určitém prostředí, způsobem vhodným
a přiměřeným jejich chápání je poučovat (nestrašit), vytvářet jim návyky bezpečného
zacházení s některými běžnými předměty (nůžky, vidličky, zahradní náčiní aj.), bezpečného
pohybu (na mobilních prostředcích – odstrkovadlech apod.), bezpečného chování u vozovky
a na vozovce (chůze v útvaru, soustředění, rozhlédnutí atd.). Toto poučení je vždy
zapisované do „týdenního plánu“.
• PO organizuje vycházky vždy na jí předem známá bezpečná místa, orientuje se v nich a
mimo jiné sleduje, zda nejsou v dosahu dětí jedovaté rostliny, při příchodu na hřiště jedna
chůva vždy zkontroluje okolí, zda se v něm nenacházejí injekční stříkačky, střepy, láhve či
jiné nebezpečné předměty
• návaznost činností a způsob využívání prostor je stanoveno Ve Vnitřním řádu DS
(plánované vytírání, vysávání bez přítomnosti dětí a dalších osob z důvodu uklouznutí,
zakopnutí o šňůru, úklidové náčiní apod.)
• úklidové prostředky a potřeby jsou důsledně umístěny mimo dosah dětí, vždy v původním
obalu (hygienická závadnost, otrava)
• PO zajišťuje bezpečnost při mimořádných akcí - výlety, kdy se děti budou pohybovat v
jiném prostoru a při jiné organizaci (PO předjímá rizika – např z autobusu vystupuje první
vždy jedna chůva, druhá zůstává s dětmi v autobuse, apod., přijme nutné opatření
k zabezpečení prostoru cíle výletu)
Personální zabezpečení
• potřebný počet pečujících osob je zabezpečen po celou dobu provozu DS, příp. provozního
personálu, zvláště pak v exponovaných časech a situacích, jakými jsou zejména: − vycházky
(zvláště na dopravně frekventovaná místa, vycházky s kočáry, delší vycházky, výlety apod.)

− stravování dětí (při samostatné přípravě svačin, při výdeji obědů, kdy je třeba rozdělit
pozornost na více činností a kdy by spěch mohl způsobit úraz dítěti nebo pečující osobě
např. při zacházení s horkými pokrmy, při uklouznutí na rozlité tekutině, při zakopnutí mezi
stolky a židličkami)
Stanovení postupu při úrazu, s kterým jsou pracovníci dětské skupiny dobře
obeznámeni:
• povinné potřeby pro PO: na každou vycházku si chůva bere s sebou mobilní telefon,
zdravotnický balíček, zastavovací terčík, bezpečnostní vesty pro děti, reflexní prvky)
• PO při úrazu vyhodnotí situaci a bez ztráty času bezodkladně jedná - rozdělí si role (kdo se
stará o dítě, kdo o ostatní děti), zachová klid a rozvahu
• PO přivolá lékařskou pomoc, vyžaduje-li to charakter úrazu
• PO neprodleně informuje rodiče a vedení dětské skupiny
• PO drobné úrazy ošetří pomocí lékárničky umístěné ve výšce dospělých, na viditelném a
rychle dostupném místě, označené křížem, s obsahem potřeb pro první pomoc a k ošetření
drobných poranění (odřeniny, vniknutí písku do oka apod.),
• PO do 24 hodin zapíše záznam o úrazu (poskytovatel příp. vyřídí s rodiči pojistnou událost)
• o každém úrazu, i drobném, ošetřeném v dětské skupině se učiní záznam do knihy úrazů
• o každém úraze, i drobném jsou informování rodiče či zákonní zástupci

Možná rizika týkajících se zajištění bezpečného prostředí a opatření, jak případným
úrazům předcházet:
• nestabilní nábytek se zadní stěnou nebo nástavbou jako např. dětská kuchyňka, šatní
nábytek, na který by děti mohly vylézt vše je ukotveno ke stěně jako prevence proti
převrácení
• tvrdá a studená dlažba v dětské skupině je pouze v šatně DS, v koupelně a v jídelně – lépe
se hygienicky ošetřuje (vytírá), herna a ložnice DS je pokryta kobercem proti možnému
zranění při pádu a proti nachlazení
• přístupové schody: jsou zajištěny pevným zábradlí a protiskluzovou dlažbou
• na zahrádce jsou nainstalovány vrátka s petlicí, rodiče informováni o nutnosti opětovného
zavírání
• ostré rohy nábytku: jsou eliminovány z prostoru nebo opatřené ochrannými kryty
• topení: zajištěno zábranou )(dřevěným obkladem), aby se děti nemohly o topení uhodit,
popřípadě popálit
• elektrické zásuvky: jsou ve výši cca 1,5 m anebo zabezpečeny instalací krytů
• elektronická zařízení a kabely: umístěny tak, aby k nim děti neměly přístup a tahem na
sebe zařízení nepřevrhly
• tvrdé, těžší předměty: odstranit z dosahu dětí, aby nedošlo ke zranění hodem
• těžké předměty nad hlavou dětí (dřevěná auta, těžké police): jsou odstraněna
• dětem dostupné skleněné plochy: chránit bezpečnostním sklem nebo ochrannou fólií
• nebezpečné překážky v dráze, kde děti běžně běhají (vysavač): uklidit vždy na místo
• drobné předměty (korálky, třpytky, drobné tvary stavebnic, hračky, které s oblibou přinášejí
děti z domova): se umístí z dosahu malých dětí (dítě si nechá na své značce) jako prevenci
proti vdechnutí, polknutí, vsunutí do ucha, nosu a zvláštní pozornost věnovat drobným
volným magnetům, ty v dosahu dětí mladších 3 let nikdy nepoužívat
• rozbité hračky: odstranit, o jejich hrany se děti mohou zranit, jejich uvolněné části mohou
spolknout
• přizpůsobit velikost židliček a stolků vzrůstu dětí: zajištění vhodné velikosti (např. stolky s
nástavnými nožičkami)
• volně přístupné kabelky nebo batohy zaměstnanců na židli nebo na zemi, které mohou
obsahovat drobné předměty, nebo dokonce léky: uklidit
• nezajištěná vrátka ze zahrady: zajistit tak, aby bylo vyloučeno otevření dítětem, informovat
rodiče a kontrolovat zavírání

• zahradní hadice ve slunných dnech: odpustit nejdříve horkou vodu mimo dosah dětí
• situace přímo ohrožující život nebo zdraví dětí či pečujících osob (např. vyčnívající,
odhalená elektroinstalace, kterou je třeba okamžitě zajistit proti přístupu dětí i pečujících
osob a ihned nechat opravit

Řešení krizových situací v Dětské skupině Alma
1. Rodič
Za krizové situace spojené s rodiči můžeme považovat následující:
• Agresivní chování → asertivní jednání s rodičem, snaha o smírné řešení situace, popř.
volat PČR.
• Neochota komunikovat s personálem DS → při krátkodobém problému odložit rozhovor na
další setkání, při dlouhodobém problému se snažíme o sjednání schůzky v předem určeném
termínu.
• Opakované pozdní vyzvedávání dítěte → sjednat schůzku s rodičem, poukázat na
problém.
• Nevyzvednutí dítěte z DS → kontaktovat rodiče či jiné rodinné příslušníky, kontaktovat
PČR.
Obecné řešení: Pokud to situace umožňuje, konflikt nikdy neřešíme na chodbě, mezi dveřmi,
v šatně apod. Na situaci se personál DS připraví, nabídne termíny schůzky.
2. Dítě
Za krizové situace spojené s dítětem můžeme považovat následující:
• Poruchy chování → zásah pečující osoby, rozhovor s rodičem, řešení nebo doporučení.
• Poruchy ve vývoji → diagnostika dítěte, rozhovor s rodičem, doporučení.
• Úrazy → ošetřit dítě, popř. zavolat ZS, kontaktovat rodiče, zápis do knihy úrazů.
• Zvracení → zajistit PP dítěti, kontaktovat rodiče, desinfekce infikovaného prostoru.
• Nemocné dítě → zajistit klidový režim, kontaktovat rodiče, izolace dítěte. Při opakovaném
umístění nemocného dítěte do DS – upozornění rodičů, možnost nepřijetí zjevně nemocného
dítěte do DS.
Obecné řešení: Při poruchách vývoje či chování u dětí může PO další postup pouze
doporučit. Při úrazech dětí volá záchrannou službu v případech bezprostředního ohrožení
života, v situacích vyžadující neprodlený zásah lékaře.
3. Dětská skupina
Za krizové situace v prostorách dětské skupiny považujeme následující:
• Požár → evakuace dětí a personálu DS, oznámit požár HS.
• Dětské nemoci (spalničky, neštovice aj.) → kontaktovat rodiče, oznámit tuto nemoc na
nástěnce, popř. na soc. sítích nebo webových stránkách, tuto skutečnost oznámit KHS.
• Nedovezení stravy → kontaktovat dodavatele, zajistit náhradní stravu – jiný dodavatel.
• Výpadek energií (voda, teplo, elektřina) → v případě hlášené odstávky je vhodné omezit
provoz DS, v případě akutní havárie využijeme plynového ohřívače a rezervních zásob vod.
• Při invazi hmyzu bezodkladně volat hasiče (telefony jsou uloženy ve školním telefonu)
4. Pečující osoby
Za krizové situace spojené s pečujícími osobami považujeme následující:
• Úraz → ošetřit, popřípadě zavolat ZS, úraz zapsat do knihy úrazů.
• Náhlá nevolnost → zajištění fyziologických funkcí, popřípadě zavolat ZS, zajištění chodu
DS (přivolat jinou pečující osobu).

• Nepřítomnost personálu (problémy s dopravou, kalamitní stav aj.) → kontaktovat osobu s
nejbližším bydlištěm, popřípadě kontaktovat rodiče o problému s otevřením DS.
• Ztracení nebo zapomenutí klíčů při ranním otevírání → náhradní klíče jsou uloženy na
předem domluveném místě mimo DS (o místě je obeznámen pouze personál DS Alma)
•Zlomení klíče v zámku – bezodkladně volat zámečníka v obci (telefony jsou uloženy ve
školním telefonu)
• vniknutí cizí osoby do prostor dětské skupiny – nutnost předem zabránit – bezpečnostní
řetízek na dveřích, kukátko. Pokud situace nastane bezodkladně volat Policii v Klecanech a
státní Policii (telefony jsou uloženy ve školním telefonu)

Nastavení systému ochrany před úrazem a řešení krizových situací je možné v průběhu
praxe rozšiřovat a dle aktuální potřeby měnit.

V Klecanech 29.1.2022
vypracovala Mgr. Alena Pilnáčková,
ředitelka DS Alma

