Požadavky programu Bezpečná školka v oblasti BOZP/PO
a bezpečnosti dětí
(verze 2018 02 11 - platnost od 1.3.2018 – pro auditování od 1.3.2018)

1. Závazek vedení a systém řízení bezpečnosti práce a bezpečnosti dětí
1.1

1.2

Musí existovat prokazatelný závazek nebo záměr nebo politika vedení/zřizovatelů soustavně se
zaměřovat na bezpečnost práce a dětí a zlepšovat se v této oblasti. Pracovníci musí být s tímto záměrem
seznamováni.
V organizaci musí být vytvořen plán/program zaměření na bezpečnost práce a dětí obsahující základní
cíle a hlavní plánované aktivity pro dosažení těchto cílů. Plány a cíle v sobě musí zahrnovat trvalé
zlepšování v této oblasti a plnění požadavků projektu Bezpečná školka.

1.3

Pracovníci musí být prokazatelně a pravidelně seznamováni s plánem/programem zaměření na
bezpečnost práce a dětí, s nastavenými cíli, s dosahovanými výsledky a aktuálním stavem jeho plnění.

1.4

Pracovníci mají být zapojováni do tvorby i plnění plánu/programu zaměření na bezpečnost práce a dětí,
jednotlivých cílů i aktivit a mají mít nastaveny odpovědnosti za jeho naplňování.

1.5

Vedení/zřizovatelé musí prokazatelně alespoň 1 x ročně přezkoumat úspěšnost plnění plánu/programu
zaměření na bezpečnost práce a dětí a aktualizovat nastavení cílů a plán aktivit pro další období.

1.6

Součástí přezkoumání podle bodu 1.5 musí být i výsledky prověrek BOZP a úspěšnost v programu
Bezpečná školka.
Musí být splněna opatření vyplývající z předchozích auditů programu Bezpečná školka, zejména musí být
dosaženo potřebné zlepšení v plnění požadavků hodnocených v předchozím auditu skórem 2. V rámci
určených priorit musí organizace pracovat i na zlepšování plnění požadavků hodnocených v předchozím
auditu skórem 3.
Zaměření na bezpečnost musí být prokazatelně součástí vzdělávacího plánu dětí a musí být viditelné v
jeho naplňování.
Pracovníci musí být vedeni a motivováni k dodržování požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a bezpečnosti dětí a k plnění plánu/programu zaměření na bezpečnost práce a dětí, v něm
nastavených cílů a plánovaných aktivit.
Zaměření na bezpečnost práce a dětí i samotná bezpečnost práce a dětí mají být vizuálně přítomné v
areálu a vnitřních prostorách MŠ a mají být i součástí veřejně dostupných informací (propagační a
informační materiály, výroční zprávy, webové stránky apod.).

1.7

1.8
1.9

1.10

1.11

Zaměření na bezpečnost práce a dětí i samotná bezpečnost práce a dětí musí být součástí komunikace
a spolupráce s rodiči.

1.12

Zaměření na bezpečnost práce a dětí i samotná bezpečnost práce a dětí musí být součástí komunikace
a spolupráce s dodavateli a třetími stranami.

2. Soulad s právními předpisy
2.1

2.3

Dokumentace BOZP a PO, musí být kompletní, aktualizovaná a přehledně uložená a dohledatelná.
Dokumenty, u nichž je to vyžadováno, musí být přístupné všem zaměstnancům, pro které má být určena.
VZ provádí nebo zajišťuje provádění vstupního a periodického školení BOZP a PO všech zaměstnanců,
záznamy musí být dohledatelné.
Musí být zpracována Směrnice BOZP a všichni pracovníci s ní musí být prokazatelně seznamováni.

2.4

Je zpracována kategorizace prací a všichni pracovníci s ní byli prokazatelně seznámeni.

2.5

Je zpracována Požární poplachová směrnice a všichni pracovníci s ní byli prokazatelně seznámeni.

2.6

Zaměstnanci musí absolvovat předepsané vstupní a periodické lékařské prohlídky, záznamy musí být
úplné a dohledatelné.

2.2

Tento dokument a jeho obsah jsou majetkem společnosti Safe age s.r.o., Šošůvka 198, 679 13 Šošůvka,
která zajišťuje program Bezpečná školka – Ufíkův bezpečný svět (www.bezpecneskolky.cz).
Společnost poskytuje tento dokument jako informaci pro vnitřní potřeby svým registrovaným uživatelům.
Bez jejího písemného souhlasu nesmí být kopírován, předáván dalším osobám nebo jinak využíván.
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2.7
2.8

2.9
2.10
2.11
2.12

2.13

2.14

Musí být vytvořena dokumentace o poskytování OOPP (dospělým i dětem), OOPP musí být poskytovány
a musí být dostupné.
Pokud jsou vykonávány dodavatelské práce za přítomnosti personálu MŠ, probíhá vždy vzájemné
písemné informování se o rizicích a přijatých opatřeních mezi MŠ a dodavatelskou společností – všichni
zúčastnění pracovníci musí být s uvedenými riziky i opatřeními prokazatelně seznámeni a potvrdit toto
svým podpisem na příslušný dokument.
Pokud jsou vykonávány dodavatelské práce v době přítomnosti dětí, musí být vždy zajištěno, aby se děti
nedostaly na pracoviště a nemohly být ovlivněny možnými riziky souvisejícími s těmito pracemi.
Musí být dostatečně zajištěna připravenost poskytnutí první pomoci a musí být k dispozici lékárnička
první pomoci.
Vybavení lékárničky musí být úplné a u žádné položky nesmí být překročena doba expirace.
Musí být založena a vedena kniha úrazů, vytvářeny předepsané záznamy o úrazech a včas posílána
předepsaná hlášení – Inspekci práce, Školní inspekci, Policii ČR, pojišťovnám a dalším zúčastněným
stranám.
Úrazy musí být řádně vyšetřovány, vždy mají být stanoveny základní – kořenové příčiny a musí být (vedle
okamžité nápravy a odstranění bezprostředních příčin) přijímána vhodná preventivní opatření k
zabránění jejich opakování.
Mají být evidovány skoronehody/málem se stalo. Ty významné/závažné musí být řádně vyšetřovány,
stanovena jejich základní – kořenová příčina a musí být (vedle okamžité nápravy a odstranění
bezprostředních příčin) přijímána vhodná preventivní opatření k zabránění jejich opakování.

3. Organizace dětí a práce
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Únikové – evakuační cesty a přístupy k nim musí být volné a bez překážek.
Musí být zachováván volný přístup k prostředkům požární ochrany, uzávěrům vody a plynu, rozvodným
skříním.
Kancelářské potřeby, které by svým charakterem mohly vést k poškození zdraví dětí, musí být uzamčeny
mimo dosah dětí.
Veškerý materiál musí být uložen tak, aby nehrozil jeho pád z polic, skříní apod.
Potenciálně nebezpečné materiály – barvy, lepidla, drobné předměty, zahradní náčiní, ostré a špičaté
předměty mohou být k dispozici dětem pouze pod dohledem učitelky.
Ježdění na odrážedlech, koloběžkách, tříkolkách, sáňkách apod. musí být organizováno tak, aby se
minimalizovalo riziko srážky s ostatními hrajícími si dětmi, předměty, částmi budov, stromy apod.

3.7

Ježdění na odrážedlech, koloběžkách, tříkolkách, sáňkách apod. musí být organizováno tak, aby se
minimalizovalo nebezpečí pádu na nebezpečný povrch – obrubníky, schody, hračky, pařezy apod.

3.8
3.9

Při jízdě na odrážedlech a koloběžkách musí děti nosit ochranné přilby.
Vhodnými opatřeními musí být zohledněna a na přijatelnou úroveň snížena rizika vyplývající z
dopravních prostředků, které se mohou pohybovat v blízkosti venkovního areálu, oplocení nebo budovy
školky.

4. Bezpečný design – budova
4.1
4.2
4.3
4.4

Budova musí být zkolaudována pro daný účel používání.
Podlahy mají být rovné, bez prahů, stupňů, děr a výstupků, které by mohly způsobit zakopnutí,
podvrtnutí, uklouznutí nebo ztrátu rovnováhy a následný pád.
Podlahy nemají být kluzké ani za mokra.
Elektrické zásuvky, rozbočovače, spotřebiče a prodlužovačky musí být mimo dosah dětí nebo zaslepené
a nesmí představovat riziko úrazu elektrickým proudem pro děti.
Tento dokument a jeho obsah jsou majetkem společnosti Safe age s.r.o., Šošůvka 198, 679 13 Šošůvka,
která zajišťuje program Bezpečná školka – Ufíkův bezpečný svět (www.bezpecneskolky.cz).
Společnost poskytuje tento dokument jako informaci pro vnitřní potřeby svým registrovaným uživatelům.
Bez jejího písemného souhlasu nesmí být kopírován, předáván dalším osobám nebo jinak využíván.
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4.5
4.6

4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

Vstupy na schodiště mají být shora zabezpečeny proti nechtěnému vstupu dětí a náhodnému pádu dětí
- chráněny brankou nebo jiným vhodným opatření.
Schody musí mít vhodné normou dané rozměry a zábradlí musí poskytovat oporu pro děti i dospělé.
Nesmí být kluzké, nerovné a nesmí mít příliš ostré hrany schodnic. První a poslední stupeň – hrana musí
být řádně označeny.
Rohy zdí, rámů dveří a oken nesmí být nebezpečně ostré a vystupující, nebo musí být vhodně chráněny.
Dlažby a podlahy zejména na toaletách, ve sprchách musí být snadno udržovatelné, čistitelné,
dezinfikovatelné a v dobrém stavu bez spár, děr a škvír.
Dlažby zejména na toaletách, ve sprchách a šatnách nesmí mít ostré výstupky a hrany, které by mohly
vytvářet nebezpečí poranění pro děti.
Okna a vstupy na balkony musí být zabezpečeny proti možnému otevření dětmi.
Zábradlí, tam kde má zabránit možnému pádu z výšky, musí být řešeno tak, aby jej děti nemohly snadno
přelézt nebo na něj vyšplhat a přepadnout.
Únikové – evakuační cesty musí být dostatečně široké a únikové dveře musí umožňovat snadný únik.

5. Bezpečný design – nábytek a vnitřní vybavení
5.1

Nábytek – stoly, židle, skříně, komody, police, kryty topení apod. nesmí mít ostré rohy a hrany. Pokud je
mají, musí být tyto vhodně zakryty – zejména v místech, kde lze předpokládat častější, rychlejší nebo
neopatrný pohyb dětí.

5.2

Stoly a židle musí být přizpůsobeny věkovým potřebám a velikosti dětí a umožňovat ergonomické sezení
a práci (opěradlo – má tvořit oporu beder, mělo by dosahovat pod lopatky; sedák – má být oporou min
2/3 délky stehen a nemá dosahovat až do podkolenní jamky, přední hrana sedáku má být zaoblena; stoly
– mají mít výšku desky/pracovní plochy v úrovni loktů)
Nábytek musí být stabilní nebo musí být dostatečně ukotven, aby nemohlo dojít k jeho převržení například při vysunutí všech šuplíků s obsahem, nebo při zatížení šuplíků, polic a dvířek dětmi či
personálem apod.
V květináčích, které jsou v dosahu dětí, nemají být keramické či skleněné kuličky, které by při vdechnutí
či požití mohly děti ohrozit. Děti musí být v rámci poučení vhodně poučeny o tom, že si nesmí vkládat
žádné drobné předměty do úst, nosu a uší.
Na nástěnkách ani jinde v prostoru dostupném pro děti se nemají používat špendlíky ani drobné magnety.

5.3

5.4

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

5.10
5.11

5.12

Věšáky v šatnách dětí musí mít takové provedení, aby při nárazu nebo pádu na ně nepředstavovaly riziko
poranění.
Topení, rozvody topení a rozvody vody i jiných médií, pokud představují nebezpečí (horké povrchy, ostré
hrany a výstupky), regulační ventily apod. musí být vhodně zakrytovány.
Teplá voda v kohoutcích dostupných pro děti musí být nastavena na teplotu, která nepředstavuje riziko
popálení nebo opaření.
Žebříky, štafle a přenosné schůdky musí být pravidelně (alespoň 1 x ročně) kontrolovány a záznamy
o kontrolách musí být dohledatelné. Pokud jsou poškozené (např. zdeformované nebo chybí některé části
jako protiskluzové patky, pojistné řetízky atd.) musí být vyřazeny z užívání do doby, než budou odborně
opraveny.
Žebříky, štafle a přenosné schůdky na sobě mají mít vyznačen termín poslední nebo následující kontroly
– musí být zřejmé, zdali je možné je používat či nikoliv.
Žebříky, štafle a přenosné schůdky musí být při používání nepoškozené a v dobrém stavu. Dojde-li k jejich
poškození musí být okamžitě vyřazeny z užívání a vhodně označeny tak, aby bylo zřejmé, že se nesmí
používat.
Regály a police používané ke skladování materiálu musí být nepoškozené a v dobrém stavu (nesmí být
deformované, nesmí chybět spojovací prvky) a musí být sestaveny a používány v souladu s návodem
Tento dokument a jeho obsah jsou majetkem společnosti Safe age s.r.o., Šošůvka 198, 679 13 Šošůvka,
která zajišťuje program Bezpečná školka – Ufíkův bezpečný svět (www.bezpecneskolky.cz).
Společnost poskytuje tento dokument jako informaci pro vnitřní potřeby svým registrovaným uživatelům.
Bez jejího písemného souhlasu nesmí být kopírován, předáván dalším osobám nebo jinak využíván.
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5.13

5.14

výrobce. Pokud dojde k poškození (např. zdeformování, nebo chybí některé části jako spojovací prvky
apod.) musí být vyřazeny z užívání a vhodně označeny tak, aby bylo zřejmé, že se nemají používat, do
doby, než budou odborně opraveny.
Regály a police používané ke skladování materiálu musí mít na sobě viditelně vyznačenu maximální
nosnost. Nesmí být přetěžovány a musí být pravidelně kontrolovány (minimálně 1 x ročně). Pokud jsou
poškozené (např. zdeformované nebo chybí některé části jako spojovací prvky apod.) musí být vyřazeny
z užívání a vhodně označeny do doby, než budou odborně opraveny.
Regály musí být dostatečně stabilní, případně ukotvené, aby nehrozilo jejich převržení a pád.

6. Bezpečný design - hračky a pomůcky
6.1
6.2

6.3
6.4

Hračky musí být vhodné pro dané věkové skupiny.
Drobné části her a hraček s rizikem vdechnutí, polknutí či vložení do nosu a uší mají být mimo dobu hraní
dětem nepřístupné, hra s těmito hračkami je vždy pod dohledem učitelky. Děti musí být v rámci poučení
vhodně poučeny o tom, že si nesmí vkládat žádné drobné předměty do úst, nosu a uší.
Hračky nesmí mít ostré a špičaté prvky nebo součásti vytvářející nebezpečí a riziko poranění dětí.
Musí být ověřeno, že hračky neobsahují chemické látky, které by mohly při olizování být pro děti závadné
– minimálně musí být ověřeno, že se hračky nevyskytují na seznamech nebezpečných hraček např:
https://www.dtest.cz/nebezpecne-vyrobky?section=2&source=1
https://www.dtest.cz/nebezpecne-vyrobky?section=4&source=1
http://arnika.org/nebezpecne-vyrobky
http://www.e-hracky.cz/riziko.htm
https://www.mzcr.cz/dokumenty/nebezpecne-hracky-a-vyrobky-pro-deti-ve-veku-do-tri-let_831_863_1.html

6.5
6.6
6.7
6.8

Tužky, propisovačky, štětce apod. nemohou být uloženy na volně přístupných místech v nádobách apod.
hrotem vzhůru - nesmí představovat riziko poranění při pádu dětí na ně.
Použité materiály na hračky a pomůcky mají být dostatečně odolné, netříštivé - nehrozí nebezpečí
vytvoření ostrých střepů a hran při poškození či rozbití.
Použité materiály na hračky a pomůcky jsou snadno čistitelné, hygienicky udržovatelné.
Musí být věnována pozornost používání provázků, lan, řetězů a popruhů z hlediska nebezpečí škrcení,
zatažení smyčky, poranění vazu. Toto nebezpečí musí být odstraněno nebo vhodným způsobem
dostatečně minimalizováno na přijatelnou úroveň.

7. Bezpečný design – zahrada a venkovní areál
7.1
7.2
7.3

7.4
7.5
7.6

V areálu nesmí být dostupná místa s nebezpečím pádu z výšky.
Prolézačky, houpačky a kolotoče musí být nepoškozené a v dobrém stavu.
Prolézačky, houpačky a kolotoče musí být pravidelně kontrolovány a revidovány v souladu s návodem
výrobce – nejméně však jedenkrát ročně. Záznamy musí být dostupné. Běžná vizuální kontrola případně
i kontrola funkčnosti, musí být provedena vždy před používáním. Pokud je zjištěno poškození (např.
zdeformování, nebo chybí některé části jako spojovací prvky apod.) musí být okamžitě vyřazeny z užívání
a vhodně označeny tak, aby bylo zřejmé, že se nemají používat, do doby, než budou odborně opraveny.
Prolézačky, houpačky a kolotoče musí mít bezpečné dopady. Dopady musí být udržovány ve funkčním
stavu.
Prolézačky, kde si děti hrají bez přímého dozoru, nemohou mít nechráněná místa s nebezpečím pádu
z výšky.
V areálu MŠ jsou pouze rostliny, které nepředstavují nebezpečí pro děti (zejména toxicita rostlin, jejich
plodů, květů, listů i jiných částí). Toto se týká i rostlin zasahujících do areálu MŠ ze sousedních pozemků
nebo dosažitelných pro děti skrz plot a podobně. Tyto rostliny musí být prověřeny na toxicitu pro děti a
případně musí být učiněno vhodné opatření, aby se na ně nedalo dosáhnout.
Tento dokument a jeho obsah jsou majetkem společnosti Safe age s.r.o., Šošůvka 198, 679 13 Šošůvka,
která zajišťuje program Bezpečná školka – Ufíkův bezpečný svět (www.bezpecneskolky.cz).
Společnost poskytuje tento dokument jako informaci pro vnitřní potřeby svým registrovaným uživatelům.
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7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

7.12
7.13

7.14

7.15
7.16
7.17

Venkovní areál – zahrada – musí být přehledná a nemá umožňovat dětem ztratit se mimo dohled (za keře,
rohy budov, různé objekty apod.).
Pískoviště se musí při nepřítomnosti dětí (zejména na noc a víkendy) zakrývat, aby nebylo kontaminováno
zvířaty nebo lidmi. Kvalita písku musí být sledována.
Vybavení areálu (zahradní objekty, hrazení pískoviště, lavičky, různé dekorace a prolézačky atd.) nesmí
mít ostré rohy a hrany, které by mohly být dětem při pádu nebezpečné.
Schody, pokud jsou v areálu zahrady, jsou bezpečné konstrukce a jsou vybaveny zábradlím.
Povrchy musí být upraveny tak, aby nevytvářely nebezpečí zakopnutí a pádu nebo nepředstavovaly riziko
při pádu na ně. Neměly by se zde nacházet dostupné prohlubně, stupně, vystupující obrubníky, pařezy,
betonové sokly a jiné vystupující tvrdé hranaté prvky. Zvláštní pozornost je třeba věnovat místům, kde se
jezdí na odrážedlech a koloběžkách a kde si děti hrají.
V areálu nesmí být objekty, předměty či rostliny a jejich zbytky, které by představovaly riziko napíchnutí
při pádu dítěte na ně.
Venkovní areál musí být denně před začátkem používání kontrolován na možnou přítomnost
nebezpečných materiálů – skleněné nádoby, injekční stříkačky, potraviny, nápoje, exkrementy, odpadky
atd. Tyto musí být vhodným způsobem odstraněny, místo nálezu případně desinfikováno a jeli to vhodné,
je třeba zabránit dětem přístupu do takového místa. Toto je velmi důležité pro MŠ nacházející se v okolní
zástavbě.
Venkovní osvětlení školky musí být dostatečné, aby umožňovalo bezpečný pohyb kolem budovy a základní
identifikaci osob vstupujících do školky v případě, že je šero nebo tma (min 5 lx nebo 10 lx pokud lze
předpokládat jízdu na kole, koloběžce apod.)
Osvětlení přístupové cesty musí být dostatečné, aby umožňovalo bezpečný příchod a odchod osob v
případě, že je šero nebo tma (min 5 lx nebo 10 lx pokud lze předpokládat jízdu na kole, koloběžce apod.)
Musí být zajištěn úklid sněhu a odstraňování náledí na venkovních komunikacích areálu MŠ.
V zimě musí být zajištěna kontrola tvorby rampouchů na budovách MŠ a je zajištěno jejich včasné
odstranění nebo zabránění vstupu do ohrožených prostor.

8. Organizace vycházek
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Místa i trasy přesunů pro vycházky a mimoškolní aktivity musí být plánovány i s ohledem na rizika
pramenící z možnosti pádu z výšky a do hloubky.
Místa i trasy přesunů pro vycházky a mimoškolní aktivity musí být plánovány i s ohledem na rizika
pramenící z možností pádu do vody.
Místa i trasy přesunů pro vycházku musí být plánovány i s ohledem na rizika pramenící z možnosti střetu
se zvířaty a agresivními lidmi.
Místa i trasy přesunů pro vycházky a mimoškolní aktivity musí být plánovány i s ohledem na rizika
pramenící z možnosti střetu s dopravním prostředkem.
Při pohybu mimo areál MŠ děti nosí reflexní vestičky.
Plánování a realizace vycházek musí být vždy prováděny s ohledem na vývoj meteorologických podmínek
(při silném větru, náledí a bouřce musí být vycházky vhodně přizpůsobeny nebo omezeny, aby děti nebyly
vystaveny zvýšenému riziku).

9. Kuchyně a distribuce pokrmů.
9.1
9.2

Příbory musí být vhodné pro děti a nesmí představovat zvýšené riziko poranění.
Horké potraviny a nápoje musí být distribuovány tak, aby nehrozilo popálení a opaření dětí při výdeji.

9.3
9.4

Kuchyně, výdejna jídel i jídelna musí splňovat hygienické požadavky.
Prostory pro skladování potravin a jejich zpracování musí být vhodně zabezpečeny před náhodnou nebo
úmyslnou kontaminací.
Tento dokument a jeho obsah jsou majetkem společnosti Safe age s.r.o., Šošůvka 198, 679 13 Šošůvka,
která zajišťuje program Bezpečná školka – Ufíkův bezpečný svět (www.bezpecneskolky.cz).
Společnost poskytuje tento dokument jako informaci pro vnitřní potřeby svým registrovaným uživatelům.
Bez jejího písemného souhlasu nesmí být kopírován, předáván dalším osobám nebo jinak využíván.
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9.5

Musí být dodržovány hygienické podmínky skladování potravin – oddělení potravin, čistota prostor,
dodržení skladovacích teplot – předepsané záznamy musí být dostupné.

10. Vsup do budovy a zabezpečení (security)
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Musí být zpracována alespoň jednoduchá směrnice/pravidla pro vstup osob do areálu, budovy a vnitřních
prostor MŠ. Všichni pracovníci s ní musí být prokazatelně seznámeni.
Musí být zajištěno, že děti jsou předávány rodičům či pověřeným osobám pouze na základě písemného
pověření zástupcem dítěte. Pověření jsou dohledatelná.
Dveře budovy, oplocení areálu, brány a branky nesmí umožnit nekontrolovatelný vstup cizích osob včetně
rodičů a návštěv do vnitřních prostor školky i do vnějších prostor určených pro děti.
Dveře budovy, oplocení areálu, brány a branky nesmí umožnit nekontrolovatelný odchod dětí.
Dveře budovy, oplocení areálu, brány a branky nesmí umožnit nekontrolovatelný vstup psů a jiných
větších zvířat z oblasti mimo areál.
Musí být nastaven a dodržován zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty do areálu školky. Je potřebné
zabezpečit, aby psi popřípadě jiná zvířata nebyla při vstupu osob do školky uvazována bezprostředně u
vstupů do areálu nebo budovy a nemohla ohrožovat přicházející a odcházející děti a jiné osoby.

11. Hodnocení rizik
11.1

11.2
11.3
11.4
11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Školka musí mít vypracováno hodnocení rizik (HR) zahrnující veškeré prováděné činnosti, na základě
skutečných podmínek ve všech vnitřních i venkovních prostorách školky. Hodnocení rizik musí nějakým
způsobem zahrnovat následující aspekty hodnocení – a) Závažnost možného důsledku hodnoceného
nebezpečí b) Frekvenci/četnost – tedy jak často jsou osoby vystavovány jeho působení c)
Pravděpodobnost – odhad pravděpodobnosti, s jakou může dojít k nehodě či úrazu při vystavení se
danému nebezpečí. Výsledná míra rizika pro hodnocenou činnost či aktivitu a rizikový faktor by měla být
určena vhodnou kombinací těchto aspektů.
Školka musí provádět HR i pro mimoškolní aktivity a přijímat účinná opatření k odstraňování rizik nebo
jejich snižování na přijatelnou úroveň.
HR musí obsahovat kousnutí hmyzem včetně možné alergie. Je-li to na základě HR potřebné, musí být
přijata účinná opatření k odstranění tohoto rizika nebo jeho snížení na přijatelnou úroveň.
HR musí obsahovat meteorologické vlivy – vítr, bouřka, náledí. Je-li to na základě HR potřebné, musí být
přijata účinná opatření k odstranění tohoto rizika nebo jeho snížení na přijatelnou úroveň.
HR musí obsahovat neznámé a cizí předměty ponechané ve venkovním areálu. Je-li to na základě HR
potřebné, musí být přijata účinná opatření k odstranění tohoto rizika nebo jeho snížení na přijatelnou
úroveň.
HR musí obsahovat chemické látky - barvičky, lepidla apod. používané dětmi, úklidové čistící a desinfekční
prostředky a další chemické látky a směsi používané ve školc . Je-li to na základě HR potřebné, musí být
přijata účinná opatření k odstranění tohoto rizika nebo jeho snížení na přijatelnou úroveň.
HR musí obsahovat nebezpečí vdechnutí, polknutí, čí vsunutí drobných předmětů do nosu a uší. Je-li to
na základě HR potřebné, musí být přijata účinná opatření k odstranění tohoto rizika nebo jeho snížení
na přijatelnou úroveň.
HR musí obsahovat nebezpečí pramenící ze vzájemné interakce a agresivity dětí. Je-li to na základě HR
potřebné, musí být přijata účinná opatření k odstranění tohoto rizika nebo jeho snížení na přijatelnou
úroveň.
HR musí obsahovat nebezpečí pramenící z potravinové alergie zahrnující vydávané pokrmy a nápoje,
přinášené potraviny a nápoje a nápoje a potraviny na vycházkách. Je-li to na základě HR potřebné, musí
být přijata účinná opatření k odstranění tohoto rizika nebo jeho snížení na přijatelnou úroveň.

Tento dokument a jeho obsah jsou majetkem společnosti Safe age s.r.o., Šošůvka 198, 679 13 Šošůvka,
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11.10 HR musí obsahovat nebezpečí pramenící z pohybu po schodech nebo v blízkosti schodů. Je-li to na základě
HR potřebné, musí být přijata účinná opatření k odstranění tohoto rizika nebo jeho snížení na přijatelnou
úroveň.
11.11 HR musí obsahovat nebezpečí pramenící z nevhodné konstrukce a provedení vnitřního vybavení. Je-li to
na základě HR potřebné, musí být přijata účinná opatření k odstranění tohoto rizika nebo jeho snížení
n přijatelnou úroveň.
11.12 HR musí obsahovat nebezpečí pramenící z kluzkých povrchů, uklouznutí a pádu uvnitř i vně budov. Je-li
to na základě HR potřebné, musí být přijata účinná opatření k odstranění tohoto rizika nebo jeho snížení
na přijatelnou úroveň.
11.13 HR musí obsahovat nebezpečí hrozící na vycházkách – dopravní prostředky, ztracení se a zabloudění, pád
z výšky, pád do vody, pokousání nebo jiné poškození zdraví zvířaty (alergie po kousnutí hmyzem, psi,
kočky, koně, ovce, kozy apod.), nález nebezpečných předmětů či neznámých látek a hraní si s nimi. Je-li
to na základě HR potřebné, musí být přijata účinná opatření k odstranění tohoto rizika nebo jeho snížení
na přijatelnou úroveň.
11.14 HR musí obsahovat nebezpečí pramenící z nerovných povrchů, zakopnutí a pádu uvnitř i vně budov. Je-li
to na základě HR potřebné, musí být přijata účinná opatření k odstranění tohoto rizika nebo jeho snížení
na přijatelnou úroveň.
11.15 HR musí obsahovat nebezpečí pramenící z možných dodavatelských prací prováděných uvnitř i vně budov
areálu MŠ. Je-li to na základě HR potřebné, musí být přijata účinná opatření k odstranění tohoto rizika
nebo jeho snížení na přijatelnou úroveň.
11.16 HR musí obsahovat nebezpečí pramenící z předmětů a hraček odložených na podlahách, zakopnutí nebo
uklouznutí po nich a pádu, nebo pádu na ně uvnitř i vně budov. Je-li to na základě HR potřebné, musí být
přijata účinná opatření k odstranění tohoto rizika nebo jeho snížení na přijatelnou úroveň.
11.17 HR musí obsahovat nebezpečí pádu z výšky v budovách i ve venkovním areálu zahrnující minimálně
schody, nábytek, okna, balkony, zábradlí, prolézačky, stromy a keře, oplocení, branky, příkré svahy a jiné
konstrukce. Je-li to na základě HR potřebné, musí být přijata účinná opatření k odstranění tohoto rizika
nebo jeho snížení na přijatelnou úroveň.
11.18 HR musí obsahovat nebezpečí pramenící z používání odrážedel, tříkolek, koloběžek, kol apod. Je-li to
na základě HR potřebné, musí být přijata účinná opatření k odstranění tohoto rizika nebo jeho snížení
na přijatelnou úroveň.

12. Prevence nebezpečného chování s prvky šikany
12.1

Školka má srozumitelně a jasně komunikovat uvnitř i vně s rodiči nebezpečí šikany – odmítání násilí a
zneužití moci mezi dětmi – a seznamovat s prevencí a řešením šikany/možné šikany v zařízení

12.2

Školka musí mít pověřenu alespoň jednu osobu z řad pedagogů pro prevenci šikany

12.3

Osoba pověřená v prevenci šikany se musí v tomto tématu pravidelně vzdělávat

12.4

Školka musí mít nastaven školní program proti šikanování

12.5

Školka musí mít nastavena konkrétní a srozumitelná pravidla v chování ve svém školním řádu, specificky
vztažená také k projevům šikany (má být jasné, jaké chování je považováno za dehonestující a ohrožující
a jak bude sankcionováno)
V pravidlech ve školním řádu má být uvedeno, že když někdo někoho škádlí nebo ho nutí hrát si tak jak
ten někdo chce a ten druhý/á mu jasně řekne, aby toho nechal, vtipálek to musí respektovat. Jinak se
jedná o porušování práva druhého člověka. To má už k šikanování dost blízko. Naše práva končí tam, kde
začínají práva druhého.

12.6

Tento dokument a jeho obsah jsou majetkem společnosti Safe age s.r.o., Šošůvka 198, 679 13 Šošůvka,
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12.7

Děti musí být poučeny o pravidlech chování uvedených v předchozím bodě 12.6

12.8

Pracovníci školky musí znát příznaky a prvky chování dětí, které mohou mít charakter šikany i způsob, jak
jim předcházet a jak je řešit

12.9

Prvky chování mající charakter šikany mají být pedagogem identifikovány a ihned řešeny

13. Vyhrazená technická zařízení (VTZ) - elektrická, plynová, tlaková, kotelny,
zdvihací a některá další zařízení
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16

Musí být zpracován plán revizí a kontrol pro elektrická zařízení. Revize všech těchto zařízení musí být
prováděny a záznamy musí být dohledatelné.
Musí být zpracován plán revizí a kontrol pro hromosvod. Revize všech těchto zařízení musí být prováděny
a záznamy musí být dohledatelné.
Musí být zpracován plán revizí a kontrol pro plynová zařízení. Revize všech těchto zařízení musí být
prováděny a záznamy musí být dohledatelné.
Musí být zpracován plán revizí a kontrol pro komíny a kouřovody. Revize všech těchto zařízení musí být
prováděny a záznamy musí být dohledatelné.
Musí být zpracován plán revizí a kontrol pro tlaková zařízení (např. expanzní nádoby apod.). Revize všech
těchto zařízení musí být prováděny a záznamy musí být dohledatelné.
Musí být zpracován plán revizí a kontrol vzduchotechniky. Revize všech těchto zařízení musí být
prováděny a záznamy musí být dohledatelné.
Musí být zpracován plán revizí a kontrol pro zdvihací zařízení (výtahy). Revize všech těchto zařízení musí
být prováděny a záznamy musí být dohledatelné.
Musí být zpracován plán revizí pro EZS. Revize tohoto zařízení musí být prováděny a záznamy musí být
dohledatelné.
Pracovníci obsluhující elektrická zařízení musí být prokazatelně seznámeni (proškoleni) s jejich obsluhou,
záznamy musí být dohledatelné.
Pracovníci obsluhující plynová zařízení musí být prokazatelně seznámeni (proškoleni) s jejich obsluhou,
záznamy musí být dohledatelné.
Pracovníci obsluhující výtahy (případně jiná zdvihací zařízení) musí být prokazatelně seznámeni
(proškoleni) s jejich obsluhou, záznamy musí být dohledatelné.
Pracovníci obsluhující tlakové nádoby musí být prokazatelně seznámeni (proškoleni) s jejich obsluhou,
záznamy musí být dohledatelné.
Pracovníci obsluhující kotel/kotelnu musí být prokazatelně seznámeni (proškoleni) s jejich obsluhou,
záznamy musí být dohledatelné.
Pracovníci obsluhující chladící a mrazící zařízení musí být prokazatelně seznámeni (proškoleni) s jejich
obsluhou, záznamy musí být dohledatelné.
Přístup dětí k VZT a náhodná manipulace s nimi musí být znemožněny.
Provozní deník kotelny musí být řádně veden.

14. Chemické látky a směsi (CHLS)
14.1
14.2

V MŠ se mohou používat pouze CHLS, které byly v MŠ schváleny pro použití na základě svých vlastností
a způsobu užití. Musí být určeno, kde se tyto CHL mohou používat a kde se mohou skladovat.
K veškerým CHLS musí být k dispozici bezpečnostní listy (BL) a není-li to možné, jiný dokument, který
dokládá, že příslušná látka není nebezpečná či závadná pro děti a popisuje co dělat v případě požití,
potřísnění, zasažení očí apod. Pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi NCHLS (kde
Tento dokument a jeho obsah jsou majetkem společnosti Safe age s.r.o., Šošůvka 198, 679 13 Šošůvka,
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je to legislativou vyžadováno) musí být zpracována pravidla pro nakládání s nimi schválená Krajskou
hygienickou stanicí a tyto dokumenty musí být dostupné na pracovištích, kde se s těmito NCHLS nakládá.
(Vztahuje se to například na látky jako Savo, Domestos, Bref apod.).
14.3
14.4

14.5

14.6
14.7
14.8

Musí být zakázáno přinášet CHLS do MŠ a jakkoliv s nimi v areálu MŠ nakládat, pokud to nebylo předem
odsouhlaseno na základě posouzení rizika a vlastností dané CHLS popsaných v příslušném BL.
Úklidové, čistící a desinfekční prostředky a jakékoliv další CHLS (např.: hnojiva na kytky, vitamíny, barvy,
ředidla a krmiva pro případná zvířátka), které nejsou učeny po děti, musí být bezpečně uloženy a
uzamčeny mimo dosah dětí na k tomu určených místech.
Jakékoliv léky (osobní i ty určené pro první pomoc) musí být bezpečně uloženy a uzamčeny mimo dosah
dětí. Musí být zakázáno vnášet jakékoliv léky do prostoru, kde si hrají děti. (Toto musí platit pro personál,
rodiče, návštěvy i jiné osoby).
CHLS určené pro děti, jako barvy, lepidla apod., musí být zdravotně nezávadné, vhodné pro danou
věkovou skupinu a v době, kdy se nepoužívají, nemají být dětem volně dostupné.
Děti musí být poučeny, že barvičky, lepidla, štětce, fixy apod. se nesmí olizovat a že si nemají olizovat
prsty a ruce zejména při práci s nimi.
Místo a způsob skladování CHLS a léčiv nesmí vytvářet nebezpečí kontaminace pokrmů a nápojů těmito
látkami.

14.9

Musí být zakázáno žvýkání žvýkaček a jejich vnášení do prostoru, kde si hrají děti – platí pro personál, děti
i návštěvy.
14.10 Plastelíny lze používat pouze po dohledem učitelky. V době, kdy se nepoužívají, musí být uložené mimo
dosah dětí.

15. Činnosti a práce za tepla (svíčky, prskavky, sirky, zapalovače, vánoční Františci,
táboráky, svařování, řezání plamenem, řezacími kotouči, horkovzdušné pistole)
15.1 Musí být zpracována jednoduchá pravidla pro činnosti a práce za tepla.
Prací za tepla se pro účel tohoto dokumentu rozumí svařování plamenem a obloukem, tvrdé
pájení, řezání kotoučem a plamenem, používání samodujných lamp, tavení živic a jiné práce
s otevřeným plamenem nebo práce, při nichž povrchové teploty materiálu přesahují 200 °C nebo
dochází k jiskření.
Činností za tepla se rozumí nepracovní činnosti jako používání svíček, prskavek, františků, sirek,
zapalovačů, rozdělávání táboráků apod.
15.2

Musí být stanoveno, vyžadováno a kontrolováno, že práce za tepla nesmí být prováděny v prostorách
školky, kde jsou přítomny děti.

15.3

Musí být vyžadováno a kontrolováno, že pracovníci provádějící práce za tepla mají odpovídající odbornou
a zdravotní způsobilost.
Musí být vyžadováno a kontrolováno, že z míst prací za tepla jsou odstraněny veškeré hořlaviny
do dostatečné vzdálenosti, případně, že místo práce za tepla musí být odděleno k tomu určenými
nehořlavými zástěnami a všechna riziková místa (otvory, spáry apod.) musí být těmito zástěnami zakryta.

15.4

15.5

15.6
15.7

Musí být stanoveno, vyžadováno a kontrolováno, že na místě práce za tepla jsou k dispozici alespoň 2
odpovídající hasicí přístroje s minimální náplní 6 kg. Zajištění těchto přístrojů nemůže být řešeno
sejmutím a použitím hasicích přístrojů umístěných standardně v MŠ na základě požárního posouzení.
Musí být stanoveno, vyžadováno a kontrolováno, že v místě práce za tepla probíhá po celou dobu práce
a nejméně jednu hodinu po jejím ukončení nepřetržitý požární dozor.
Musí být stanoveno vyžadováno a kontrolováno, že v místě práce za tepla probíhá předepsaný následný
požární dozor.
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15.8

15.9

Musí být stanoveno, vyžadováno a kontrolováno, že plynové svářecí soupravy, ani jiné přinesené tlakové
nádoby, nesmí, pokud se s nimi nepracuje, být ponechány kdekoliv v areálu školky – pokud se v areálu
nacházejí děti.
Je stanoveno, vyžadováno a kontrolováno, že při činnostech za tepla, které nemají charakter práce, jako
používání svíček, prskavek, vánočních Františků a u táboráků jsou hořlaviny odstraněny z nebezpečného
okruhu, a kde je to možné, jsou zajištěny dostatečně velké stabilní nehořlavé podložky.

15.10 Je stanoveno, vyžadováno a kontrolováno, že při činnostech za tepla, které nemají charakter práce, je
k dispozici v přímém dosahu kbelík s čistou vodou, případně hasicí přístroj.

KONEC DOKUMENTU
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