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Učitelky seznámí děti s riziky při výchovné činnosti, upozorní děti na nebezpečí při pobytu venku a 
provedou o tom zápis do třídních knih. Děti, které v době výkladu nebyly ve škole přítomny, poučí 
dodatečně. Bezpečnostní pravidla pak opakují v průběhu celého školního roku, a provedou o tom 
zápis do třídní knihy. 

Seznámí děti s budovou školy – šatna, třída, umyvárna, ložnice, zahrada apod.  

Seznámí děti s režimem školy – ranní svačina, dopolední činnosti, oběd, odpočinek, odpolední 
svačina, odpolední činnosti apod. 

 

Bezpečnost dětí v budově  

 

1. Respektovat a plnit pokyny pedagoga. 

2. Chodit ve třídě, v herně, po chodbách pomalu, nestrkat se navzájem. 

3. Nevylézat na nábytek, nesahat na elektrické zásuvky /ucpávky/ a elektrická zařízení. 

4. Nevylézat na okna, stolky, skříňky, kryty topení. 

5. Opatrnost při pohybu v umývárně a na WC / pozor na mokrou podlahu/. 



6. Správně chodit po schodech – přidržovat se madla, nestrkat se, nepředbíhat, při chůzi ze 
schodů jít jednotlivě, přidržovat se madla, neskákat z posledního schodu. 

7. Běhat přiměřeně, orientovat se v prostoru. 

8. Neběhat mezi stolečky, s auty jezdit jen na koberci a linoleu 

9. Nedávat hračky do úst, do nosu, do uší, nestrkat věci do elektrické zásuvky. 

10. Pozor na horký čaj, polévku. 

11. Nestříkat vodu po podlaze. 

12. Na WC nestoupat na záchodovou mísu, nesedat na umývadla. 

13. Ohlásit každé poranění svoje i kamaráda. 

 

Pobyt venku mimo areál školy  

 

1. Bezpodmínečně respektovat a plnit pokyny pedagoga. 

2. Při procházce mimo objekt školy chodit v zástupu, používat vestičky, terčíky. 

3. Vozovku přecházet po přechodu. Pokud není přechod, vstupovat do vozovky až pokud 
nejede žádné auto, rozhlédnout se, čekat na pokyn pedagoga, přecházet přímo, zbytečně 
se nezdržovat. 

4. Nesbírat žádné pohozené předměty/ injekční stříkačky, sklo, ostré předměty apod. / - 
upozornit na nález pedagoga. / 

5. Neohrožovat se navzájem házením kamenů, nevhodným zacházením s klacíky apod. 

6. Netrhat a nevkládat do úst žádné plody, listy, bobuloviny, houby ani známé jedlé plody. 

7. Nesahat na žádná zvířata ani známá domácí / nebezpečí vztekliny, pokousání, 
poškrábání /. 

8. Pozor na hrozící nebezpečí od neznámých lidí. 

9. Sledovat učitelku, neodbíhat, znát své jméno, mateřskou školu. 

10. Psy nedráždit, přichází-li pes dítě očichat, nebránit se a vůbec nereagovat, mluvit 
tichým, klidným hlasem, pokusit se zůstat stát, dokud pes neodejde. 

 

Pobyt na školní zahradě 

 



1. Bezpodmínečně respektovat a plnit pravidla a dohodu při hře a TV činnostech na 
zahradě, respektovat pokyny pedagoga. 

2. Nepoužívat klacky, kameny, hračky proti druhému dítěti. 

3. Nedávat do úst písek, neolizovat si ruce. 

4. Mít pokrývku hlavy, hodně pít při velkém horku. 

5. Při jízdě na koloběžkách, tříkolkách, odrážedlech dbát pokynů učitelky, nestrkat se, 
nejezdit v protisměru. 

6. Využívat automat na vodu za asistence pedagoga / používat hrnečky či kelímky k pití 
určené/ 

 

Cestování autobusem 

 

1. Bezpodmínečně respektovat a dodržovat pokyny pedagoga. 

2. Nastupovat a vystupovat z dopravního prostředku jednotlivě, nestrkat se, nepředbíhat 
ostatní. 

3. Při jízdě sedět v klidu, opřený o opěradlo, v případě cestování MHD se přidržovat 
madel. 

4. Sledovat neustále pedagoga. 

5. Pozor na cizí, neznámé lidi. 

6. Nepřibližovat se k okraji nástupiště, dokud dopravní prostředek nezastaví. 

7. Nenastupovat ani nevystupovat, dokud pedagog nedá pokyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kostelanech nad Moravou 1. 9. 2022                                      Bronislava Lukášová, ředitelka školy 
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