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Směrnice 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 

v mateřských školách  
 
 
 
 
Směrnice k zajištění BOZP vychází z potřeb a je základním, materiálem k zajištění bezpečnosti dětí, žáků a studentů v rámci 
činnosti škol a školských zařízení. Jako základ byl vzat Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 
37014/2005-25, který byl MŠMT doporučen i pro použití na školách zřizovaných obcemi a územně správními celky.  
 
 
 

Cíl  
Směrnice a důvod jejího vydání 

Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí má mimořádný význam. Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči 
o bezpečnost a ochranu zdraví a v jejich rámci i úkoly dohledu nad dětmi stanoví pro MŠ obecně platné právní předpisy. 
Cílem Směrnice je zdůraznit klíčová ustanovení těchto předpisů a doporučit způsob postupu při zajišťování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při výchově a vzdělávání v MŠ. S touto Směrnicí musí být seznámeni všichni zaměstnanci školy a to 
v rozsahu svých povinností 
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Čl. 1 
Předmět a rozsah úpravy 

Tato směrnice stanovuje postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ. 
 

Čl. 2 
Předcházení rizikům 

1. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově (dále jen „vzdělávání“), činnostech s ním 
přímo souvisejících a při poskytování školských služeb. 

2. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s 
činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. Vlastní vyhledání rizik ve smyslu Zákoníku práce a dalších právních 
předpisů se dokládá vlastním materiálem, který vyhledaná rizika obsahuje, současně jsou připojeny návrhy na eliminaci 
rizik.  

3. Při stanovení konkrétních opatření se bere v úvahu zejména možné ohrožení dětí při vzdělávání v jednotlivých 
činnostech   

4. Škola podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě příslušného rámcového vzdělávacího 
programu, seznamuje děti s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí 
vztahujících se k ochraně zdraví dětí a jejich bezpečnosti. Tyto klíčové kompetence jsou vytvářeny na základě 
vzdělávacího obsahu. Ve školním vzdělávacím programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke 
zdravému životnímu stylu a zdraví člověka, chápanému jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody.   

a. Seznámení dětí se provádí vždy na počátku školního roku a dále v jeho průběhu a rovněž při výskytu 
mimořádné události jako je úraz dítěte, před školním výletem, apod. Dokladem je písemný záznam o tomto 
poučení v příslušné dokumentaci (třídní kniha).  

5. Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám 
dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.  

6. Ředitelka školy vydá školní řád; Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných 
zástupců a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a 
před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole, 
prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce děti. 

a. Seznámení se provede na třídních schůzkách nebo jiným obdobným způsobem a uvedené dokumenty jsou 
rovněž přístupny veřejnosti na určeném místě. Za prokazatelné seznámení se považuje písemný záznam 
s podpisy zaměstnanců (včetně data, názvu předpisů a dokumentů) Třídní učitel odpovídá za to, že 
s materiály a poučením o BOZP a PO budou seznámeni všechny děti. V praxi to znamená, že v případě 
nepřítomnosti dítěte, je toto seznámení provedeno při nejbližší možné příležitosti opakovaně a je o tom opět 
učiněn Záznam.  

 
Čl. 3 

Povinnosti dětí 
Děti jsou povinny na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména 

a) dodržovat školní řád a pokyny učitelky nebo dospělé osoby k ochraně zdraví a bezpečnosti 
b) plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 

 
Čl. 4 

Zdravotní předpoklady 
1. Škola se řídí ustanoveními zvláštních předpisů, jež se týkají zjišťování zdravotního stavu dětí a jejich zdravotní 

způsobilosti.  
2. Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy, například na škole v přírodě, výuce plavání, se vyžaduje 

zdravotní způsobilost. Zákonný zástupce dítěte jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, 
zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech.  

3. Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a které mohou 
mít vliv na zapojení dítěte do prováděných činností, oznamují rodiče okamžitě příslušnému pedagogickému 
pracovníkovi. 

 
Čl. 5 

První pomoc a ošetření 
1. Škola, na jejímž pracovišti se uskutečňuje vyučování, zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první 

pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první 
pomoci s potřebným vybavením. 

a. vybavení lékárničky je dáno konkrétními činnostmi, které jsou v prostoru okolí lékárničky vykonávány a 
konkrétní obsah určuje vedení školy a lékař závodní preventivní péče, se kterým má škola uzavřenu 
písemnou smlouvu 
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b. prostřednictvím pověřeného pracovníka musí být zajištěno, aby minimálně 1 x ročně byla proveden kontrola 
stavu vybavení ve smyslu životnosti léků a zdravotnického materiálu   

c. pracovníci školy, musí být v rámci poučení o BOZP informováni o skutečnosti, že pokud berou pro potřeby 
ošetření dítěte předposlední obvaz, musí toto oznámit příslušnému vedoucímu zaměstnanci, který je povinen 
zajistit doplnění do požadovaného stavu.  

2. Škola rovněž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci, byly poučeny děti. Současně však musí být o 
poskytování první pomoci seznámeni všichni zaměstnanci školy. Na vhodných místech bude zveřejněn seznam 
telefonních čísel zdravotnických zařízení včetně zdravotnických zařízení zajišťujících dopravu raněných. O provedených 
opatřeních informuje kromě pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.  

a. Pro tyto potřeby je zpracováván Traumatologický plán, který musí být vyvěšen na přístupných místech a 
současně jsou pracovníci s jeho obsahem na pravidelných školeních k BOZP  

3. Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného dítěte, případně další okolnosti, zajistí škola jeho doprovod do 
zdravotnického zařízení a zpět nebo domů. O události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného 
zástupce dítěte. V případě, že je dítě odvedeno domů, musí být předáno zákonnému zástupci. Nelze dítě ponechat bez 
dozoru aniž by o této skutečnosti zpraven zákonný zástupce dítěte. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, osoba 
plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole.  

4. Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo školu.  
5. Rozsah vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci při zotavovací akci stanovuje zvláštní právní předpis. 
 

Čl. 6 
Poučení dětí  

1. Škola zajistí, aby děti byly poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech. Děti musí být 
seznámeny s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Dále děti 
seznámí s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokud se vztahují na příslušnou 
činnost, akci nebo pracoviště a průběžně také s ustanoveními školního řádu, dětských hřišť apod.  

2. Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení (např.: v třídní knize). Pokud to stanoví předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví, nebo je-li to odůvodněno rizikem činnosti.  

 
Čl. 7 

Dozor nad dětmi 
1. Školy jsou povinny vykonávat podle zvláštních předpisů nad nezletilými dětmi náležitý dohled. Kromě bezpečnostních 

hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad dětmi také výchovné působení (dále jen “dozor“), a to v zájmu 
předcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostředí. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k 
vykonávané činnosti, věku dětí a jejich rozumovému rozvoji. Ředitelka školy pověří dozorem pedagogického pracovníka  

2. Pedagogický pracovník koná dozor nad dětmi po celou dobu pobytu dítěte v MŠ. V mateřské škole je pedagogický 
pracovník trvale přítomen a samostatně rozhoduje o nutných opatřeních k zajištění bezpečnosti dětí. Pokud není 
schopen z jakýchkoli důvodů být u dětí přítomen, je povinen zajistit za sebe náhradní dohled a tímto může být i správní 
zaměstnanec apod.  

3. Ve vnitřním dokumentu mateřské školy musí být stanoveno, co se považuje za řádné předání a převzetí dítěte a to 
vzhledem k odpovědnosti školy či školského zařízení. 

 
Čl. 8 

Zvláštní pravidla při některých činnostech 
1. V případě mateřských škol, které využívají venkovní hrací plochy je nutno dodržovat pravidla, která jsou dána 

v provozním řádu pro venkovní hrací plochy (např. pískoviště apod.). Současně je nutno mít pro účely doložení 
nezávadnosti doklad o rozborech, kontrolách a zkouškách dle právního předpisu.  

 
Čl. 9 

Výuka plavání 
1. Výuka plavání se uskutečňuje v zařízeních k tomu určených. Ředitelka školy musí ověřit dodržování hygienických 

podmínek ze strany zařízení určeného pro výuku plavání, odbornou úroveň poskytované výuky, podmínky pro zajištění 
bezpečnosti a ochrany žáků. Pedagogický pracovník má přehled o celém prostoru výuky a všech dětech, které se výuky 
účastní. Pedagogický pracovník pravidelně provádí v průběhu výuky překontrolování počtu dětí. Totéž se provádí při 
jejím zakončení.  

 
Čl. 10 

Úrazy dětí 
1. Úrazem dítěte je úraz, který se stal při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. Jedná se tedy zejména o 

úrazy dětí na vycházkách, výletech a koupání.  
2. Úrazem dítěte není úraz, který se stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět. 
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Čl. 11 
Evidence úrazů dětí 

Vedoucí zaměstnanec školy, jemuž byl úraz dítěte hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny 
úrazu. Současně postupuje dle Směrnice pro evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, která byla vydána v souladu 
s požadavkem zvláštního právního předpisu.  
 

Čl. 12 
Odpovědnost za škodu při úrazech dětí 

Školy odpovídají v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy za škodu, která jim vznikla v důsledku úrazu. Způsob a rozsah 
náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci dítěte. 

 
Čl. 13 

Sledování úrazovosti dětí 
Informace získané při prošetřování jednotlivých úrazů při sledování celkové školní úrazovosti a rozborů jejich příčin využívají 
školy, organizace a orgány, v jejichž působnosti je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, k prohloubení preventivní 
činnosti, a to v anonymizované podobě. Dle zvláštního předpisu je prováděna statistická činnost a to v anonymní podobě a 
ve formě standardizovaného výstupu j předáván určeným orgánům.  

 
Čl. 14 

Kontrolní činnost 
1. Dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví kontrolují průběžně vedoucí zaměstnanci školy v rámci své 

působnosti a plnění úkolů v oblasti prevence rizik.  
2. Pedagogičtí pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jakož i 

dodržování pokynů.  
3. V případě zjištění negativního stavu, který by mohl způsobit úraz či jinou negativní událost ve vztahu k dětem a 

ostatním pracovníkům školy, jsou osoby, které toto zjistí, povinny zjištěné skutečnost nahlásit příslušnému vedoucímu 
zaměstnanci  

4. Do programu prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných školou nejméně jednou ročně 
zahrnují školy také kontrolu vybavení dětských hřišť. Pokud se na ně a na jejich vybavení vztahují zvláštní předpisy k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, například o elektrických, plynových, zdvihacích a tlakových zařízení, 
provádějí se na nich prostřednictvím osob se zvláštní odbornou způsobilostí odborné kontroly a revize ve lhůtách 
stanovených těmito předpisy.  

5. Nedílnou součástí dokumentace ke strojům zařízením, přístrojům, spotřebičům je nutno po dobu jejich životnosti mít 
k dispozici návod k použití a tento musí být dostupný všem uživatelům. V případě, že není návod k použití, je nutno 
zpracovat Místní provozní předpis.  

 
Čl. 15 

Kontrolu dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech 
provádí Česká školní inspekce, orgány ochrany veřejného zdraví, popřípadě orgány inspekce práce podle zvláštních 
právních předpisů. 
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