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BEZPEČNOSTNÍ SMĚRNICE K PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE PEDAGOGICKÉMU
PRACOVNÍKOVI A K VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE POVĚŘENOU OSOBOU
Vážení rodiče, ředitelka MŠ na základě ustanovení § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vydává tuto směrnici:
č. 6/2019
právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad
dítětem od doby, kdy jej pedagogický pracovním převezme od jeho zákonného
zástupce nebo jím písemně pověřené osoby, až do doby, kdy jej pedagogický
pracovník předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
Jiná osoba, než zákonný zástupce dítěte, může dítě přivádět nebo vyzvedávat z
mateřské školy jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným
zástupcem dítěte. Školské předpisy nevylučují, aby pověřená osoba byla osobou
nezletilou. Dle obecné úpravy nového občanského zákoníku, podle § 32, může
zákonný zástupce udělit souhlas k určitému právnímu jednání, kdy je nezletilí schopen
v mezích souhlasu sám jednat, pokud to není zákonem zvlášť zakázáno. Jinými slovy
zákonní zástupci (nejčastěji rodiče) by měli nejlépe znát své svěřence (děti) a měli by
umět dobře posoudit, k čemu jsou způsobilí.
Před předáním dítěte p. učitelce nebo po jeho vyzvednutí plně odpovídá za
bezpečnost a chování dítěte zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba nejen
v budově MŠ, ale také na školní zahradě při využití hracích prvků / houpačky,
průlezky apod. /.
Na základě výše uvedených skutečností a zkušeností z minulých let Vás žádáme,
abyste ráno důsledně dováděli své dítě do MŠ a osobně předali Vaše dítě
patřičné paní učitelce, která zodpovídá za děti až po osobním předání zákonným
zástupcem nebo jím pověřenou osobou a nepouštěli ho do MŠ samotné.
V případě porušování této směrnice, která chrání bezpečnost Vašeho dítěte, může být
rozhodnuto o ukončení jeho předškolní vzdělávání.
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ZMOCNĚNÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE JINÝM POVĚŘENÝM OSOBÁM
Prohlášení zákonných zástupců:
jsme si vědomi, že ve smyslu obecně platných právních předpisů (především § 858 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání) jsme povinni doprovázet své dítě na cestě do MŠ a zpět a
předat ho pedagogické osobě a zajistit jeho opatrování a péči. Ve výjimečných
případech, kdy se nemůžeme dostavit pro své dítě osobně, žádáme, aby naše dítě
bylo předáno osobě námi pověřené. Níže podepsaní zákonní zástupci zmocňují
následující osoby k převzetí syna/dcery
Jméno a příjmení
dítěte…………………………………………..naroz.:……………………
a to pravidelně – nepravidelně
Jméno a příjmení pověřené osoby………………………………………………………
Datum narození……………………………………………
Bydliště……………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení pověřené osoby…………………………………………………………
Datum narození……………………………………………
Bydliště………………………………………………………………………………………..
Jméno a příjmení pověřené osoby…………………………………………………………
Datum narození……………………………………………
Bydliště………………………………………………………………………………………..

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI
Matka…………………………………………bydliště………………………………………
Datum a podpis …………………………………………….
Otec……………………………………………bydliště………………………………………
Datum a podpis……………………………………………

ZMOCNĚNÍ JE PLATNÉ
OD……………………………DO…………………………
Doručeno mateřské škole dne:…………………………
Podpis ředitelky…………………………….

Příloha č.1

Bezpečnost a ochrana zdraví
v mateřské škole
Zajištění BOZP ve školách se řídí obecně závazným předpisem a to výhradně
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzděláváním (školský zákon) a zejména jeho ustanovení § 29. MŠ je povinna
přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich
zdravý vývoj. MŠ zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním
přímo souvisejících činnostech. MŠ je povinna vést evidenci úrazů dětí.
Vyhláška č. 14/2005 sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 sb.,
§ 5 hovoří o péči o zdraví a bezpečnosti dětí.
Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad
dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, to znamená při všech
aktivitách organizovaných mateřskou školou
1.) Pedagogický pracovník (učitelka MŠ) vykonává dohled nad dítětem od doby,
kdy je převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby do doby,
kdy je pedagogický pracovním předá jeho zákonnému zástupci nebo jím
pověřené osobě.
2.) K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo mateřskou školu stanovuje
ředitelka mateřské školy počet dětí na jednoho pedagogického pracovníka
neboli učitelku a to nejvýše 20 dětí z běžné třídy
3.) Ve výjimečných případech může počet dětí zvýšit a to nejvýše o 8 dětí
4.) V případě sportovních činností zajišťuje ředitelka mateřské školy dalšího
pedagogického pracovníka nebo zletilou osobu, která vykonává činnost
v mateřské škole - př. uklízečka MŠ
5.) Při výletě dětí určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků či
zletilých osob, které vykonávají činnost v mateřské škole tak, aby byla zajištěna
bezpečnost a ochrana dětí
Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí. Při hře dětí dbá,
aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit
do mateřské školy nebezpečné předměty a hračky. Nesmí dětem dát bez náležitého
dohledu nůžky, štětce či jiné špičaté pomůcky. Také drobné korálky, hračky, které by
si děti mohly strčit do nosu, ucha. Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti
a bezpečnosti dětí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Při chůzi po schodech dbá,
aby se děti nestrkaly, držely se zábradlí, šly klidně. Při vycházkách dbá na to, aby
místo, kde si děti hrají, bylo bezpečné, zkontroluje okolí, v němž si děti hrají – př.
odstraní rozbité sklo, nebezpečné předměty. Také při vycházkách učí děti chodit ve
dvojicích, v zástupu. Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky. Při pobytu dětí
na školní zahradě nedovolí hru, kde by hrozilo nebezpečí úrazu - dozor dětí na
průlezkách, houpačce. Nedovolí jim také samostatné vzdálení ze zahrady nebo do
prostor zahrady, kam nevidí, kde nad dětmi nemůže mít přehled. Nesmí odejít od
dětí!!! Při závažných důvodech zajistí dohled jiné pracovnice z mateřské školy. Pro
bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí má výkon dozoru neboli
dohledu nad činností dětí mimořádný význam. Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči o
bezpečnost a ochranu zdraví stanovují obecně právní předpisy.

