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SYSTÉM OCHRANY PŘED ÚRAZEM 
Dětská skupina Bambisvět, Čsl. Armády 139, 252 30 Řevnice 

 

Účinnost od: 1.9.2022 

Bambisvět, z.s., 
Se sídlem: Vodnická 440/54, 149 00 Praha 4 
IČO: 057 22 721 
Zastoupená: Ing. Dagmar Benkovou, předsedou spolku 
 

Úkolem dětské skupiny je v první řadě zajistit bezpečnost dětí a pečujících osob a chránit je před úrazem. Za tímto účelem 
vznikl systém ochrany před úrazem, který je zpracován v písemné podobě. Pečující osoby, děti, i rodiče jsou s tímto systémem 
dobře seznámeni. Pečující osoby a rodiče tuto skutečnost potvrzují svým podpisem. Dokument o systému ochrany před úrazem 
tvoří nedílnou přílohu Smlouvy a také je neomezeně všem zpřístupněn na nástěnce v prostoru šatny dětské skupiny. 

 
Prostory 
 
Zaměstnanci průběžně a cíleně prohlíží prostory dětské skupiny s ohledem na identifikaci možných rizik, resp. jejím 
předcházením. Zaměstnanci neprodleně písemně ohlásí provozovateli případné zjištěné riziko. Provozovatel je povinen na toto 
pružně reagovat a přijmou opatření za účelem odstranění rizika. 

 
Vybavení 
 
Hračky a pomůcky jsou vhodné a bezpečné pro hru pro děti dle věkového složení dětské skupiny. Pečující osoba je dohodnuta 
s rodiči, co děti smí nosit do dětské skupiny např. drobné a složité hračky s mnoha součástmi, řetízky na krku, náramky, 
nevhodnou obuv. Dohodu s pečující osobou je rodič povinen respektovat v zájmu ochrany dítěte před úrazem.  

 
Organizace chodu dětské skupiny 
 
Nad dětmi je zajištěn trvalý dohled (minimálně v zákonem daném personálním obsahu) a pečující osoby „nepouští“ děti z očí. 
K tomu napomáhá organizace práce a rozdělení rolí s orientací na praktičnost např. kdo je u dětí na wc, v šatně při oblékání, v 
jídelně při stravování. Ve skupině máme zajištěn dostatečný počet pečujících osob. 
Pečující osoba také děti seznámí s pravidly bezpečného chování v dětské skupině, způsobem vhodným a přiměřeným jejich 
chápání je poučí případně ukázkově předvede. Tím se vytváří návyky bezpečného chování s některými běžnými předměty např. 
vidličky, nůžky aj. Dále je provedeno seznámení dětí s pravidly bezpečného chování u vozovky a na vozovce, chůze v útvaru, 
soustředění, rozhlédnutí atd. Vycházky jsou organizována na známá a bezpečná místa v okolí dětské skupiny. Pečující osoba 
místo zná a ví, že místo je bezpečné nenachází se v něm jedovaté rostliny atd. 
Úklid prostor je zajištěn mimo čas, kdy se děti pohybují v prostoru dětské skupiny. Pravidelné vytírání a vysávání koberců, stírání 
prachu a úklid hygienického zázemí probíhá pravidelně několikrát denně v době, kdy děti svačí v jídelně, která je samostatně 
oddělena a jsou venku na procházce a pak po jejich odchodu domů. Tak je předcházeno riziku např. uklouznutí na mokré 
podlaze, zakopnutí o šňůru vysavače či kontakt s úklidovým náčiním. Úklidové prostředky a jiné potřeby jsou důkladně uložen 
mimo dosah dětí, vždy v původním obalu. 

 
Personální zabezpečení 
 
Poskytovatel zajištuje potřebný počet pečujících osob příp. provozního personálu, a to po dobu celého pobytu dětí v  dětské 
skupině. Důraz je kladen na vycházky, výlety a stravování dětí. Při výdeji svačin a obědů si pečující osoby rozdělí své jednotlivé 
úkoly dle aktuální potřeby a vyžadované pozornosti dětí. Pečující osoby jsou obzvláště opatrné při zacházení dětí s teplými nápoji 
a pokrmy, uklouznutí na rozlité tekutině, zakopnutí mezi stolky a židličkami atd. 
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Stanovení postupu při úrazu, s kterým jsou zaměstnanci dětské skupiny dobře obeznámeni: 

 
Pečující osoby mají stanovené povinné potřeby na každou vycházku, a to nabitý mobilní telefon, zdravotnický balíček, 
zastavovací terčík, bezpečnostní vesty pro děti případně reflexní prvky. Při úrazu vyhodnotí situaci a bez ztráty času jednají. 
Rozdělí si role, kdo se stará o dítě s úrazem a kdo o ostatní děti. Zachovají klid a rozvahu. Vyžaduje-li to charakter úrazu, 
pomocí mobilního telefonu přivolají lékařskou pomoc. O vzniklé situace neprodleně informují vedení dětské skupiny, 
provozovatele a také rodiče dítěte s úrazem. 
Drobné úrazy v DS se 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 jako odřenina, vniknutí písku do oka a podobně. 
Lékárnička neobsahuje léky pro děti a je hlídána expirace zdravotnického materiálu. Tuto expirací kontroluje vedoucí dětské 
skupiny jednou za rok vždy k 1.9. 
V případě úrazu pečující osoba do 24 hodin sepíše záznam o úrazu a předá poskytovateli služby případně rodičům. O každém 
úrazu i dobrém ošetření v dětské skupině se také učiní záznam do knihy úrazů. Za vedení knihy úrazů a její pravidelnou kontrolu 
je zodpovědná vedoucí dětské skupiny. 
V dětské skupině jsou vyvěšeny telefonické kontakty na zdravotnická zařízení pro rychlou orientaci všech zaměstnanců včetně 
nových či zastupujících pečujících osob. 

 
Jak případným úrazům předcházíme v naší dětské skupině: 
 

• Vybavení a nábytek v denní místnosti je stabilní. 
• Tvrdá a studená podlaha je pokryta kobercem proti možnému zranění při pádu nebo nachlazení. 
• Jsou eliminovány ostré rohy nábytku případně opatřeny ochrannými kryty. 
• Topení je regulováno na příjemnou teplotu, aby se o ně dítě nemohlo popálit 
• Volně přístupné elektrické zásuvky jsou zabezpečeny instalací ochranných krytů. 
• Elektrické zařízení a kabely jsou umístěny tak, aby k nim děti neměly přístup a tahem na sebe zařízení nepřevrhly. 
• Tvrdé a těžké předměty jsou odstraněny z denní místnosti a dosahu dětí, aby nedošlo ke zranění hodem. 
• Jsou odstraněny těžké předměty nad hlavou dětí (dřevěná auta, těžké police). 
• Zvedací se rohy koberců nebo koberečky bez protiskluzových podložek jsou zajištěny proti zakopnutí nebo 

uklouznutí nejen dětí, ale také pečujících osob či dalších dospělých. Nebezpečné překážky v dráze, kde děti běhají 
jsou vždy uklizeny na místo mimo dosah dětí. 

• Drobné předměty jako korálky, třpytky, drobné tvary stavebnic,) jsou umístěny mimo dosah malých dětí jako 
prevence proti vdechnutí, polknutí, vsunutí do ucha,  nosu a zvláštní pozornost je věnována drobným volným 
magnetům, ty v dosahu dětí mladších 3 let nikdy nepoužíváme. 

• Rozbité hračky jsou odstraněny (o jejich hrany se mohou děti poranit, jejich uvolněné části mohou děti spolknout). 
• Jsou zajištěny vhodné velikosti židliček a stolků a tím je podporováno zdravé sezení a děti mají oporu nohou. 
• Jsou uklizeny volně přístupné kabelky nebo batohy zaměstnanců na židli nebo zemi, které mohou obsahovat drobné 

předměty nebo dokonce léky. 
• Branka ze zahrady je zajištěna zámkem, tak aby nedošlo k jejímu otevření dětmi. Rodiče jsou o tomto informováni. 
• V prostoru dětské skupiny se nenachází volná vodní plocha. Nehrozí zde nebezpečí spojené s pohybem kolem vodní 

plochy. 
• Při procházkách do okolí se děti s pečující osobou drží dostatečně daleko od vodních ploch, aby nemohlo dojít k 

ohrožení bezpečnosti či úrazu dětí. 
• Ve slunných dnech, kdy lze využít zahradní hadice pro osvěžení dětí je nejprve z hadice odpuštěna horká voda, která se 

zde mohla nahromadit, a to mimo dosah dětí. 
• Elektroinstalace je zajištěna krytem proti přístupu dětí i pečujících osob. 

 

V Řevnicích dne 1.9.2022 
 
 
 
 
………………………………………. 

Ing. Damar Benková, předseda spolku 


