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Úkolem dětské skupiny je v první řadě zajistit bezpečnost dětí a pečujících osob. Za tímto účelem vznikl systém pro identifikaci a 
řešení mimořádných situací, který je zpracován v písemné podobě. Zaměstnanci jsou aktivně zapojeni do procesu promýšlení 
mimořádných situací a postupů formou diskuzí, sdílením zkušeností či brainstormingu. Pečující osoby, děti i rodiče jsou s tímto 
systémem dobře seznámeni. Dokument o systému ochrany před úrazem tvoří nedílnou přílohu Smlouvy a také je neomezeně 
všem zpřístupněn na nástěnce v prostoru šatny dětské skupiny. V rámci podmínek naší dětské skupiny jsme identifikovali dvě 
hlavní kategorie mimořádných situaci a to: 

 
EPIDEMILOGICKÁ A TECHNICKÁ MIMOŘÁDNÁ SITUACE 

 
Epidemie – hromadné nákazy osob 
 
Výskyt epidemie či jiného závažného infekčního onemocnění v blízkosti objektu či hromadné nakažení dětí a pečujících osob 
může pro dětskou skupinu znamenat omezení či zastavení provozu. Situace také může vyžadovat zavedení karanténních 
opatření. V takovém případě bude poskytovatel kontaktovat příslušnou Krajskou hygienickou stanici a postupovat dle jejich 
instrukcí. 
V případě zjištění onemocnění dítěte v průběhu dne, pečující osoba neprodleně telefonicky kontaktuje rodiče a ti si bez 
zbytečného odkladu dítě odváží domů. 

 
Havárie plynovodů – narušení dodávek plynu 
 
Toto je poměrně nízké riziko, avšak nelze vyloučit. V případě narušení dodávek plynu nebude možné, především v zimních 
měsících, zajistit hygienické podmínky (teplo v budově) pro děti a pečující osoby v dětské skupině. Z toho důvodu by musel být 
omezen či dočasně pozastaven provoz dětské skupiny. 
Pečující osoba v tomto případě neprodleně telefonicky kontaktuje rodiče a ti si bez zbytečného odkladu dítě odváží domů. 
Po ukončení mimořádné situace pečující osoba písemně vyrozumí rodiče o opětovném otevření provozu a dítě nastupuje zpět 
do dětské skupiny. 

 
Havárie vysokonapěťového elektrického vedení – přerušení dodávky elektrické energie 
 
Ztráta elektrického proudu v budově či celé oblasti by znamenala narušení chodu dětské skupiny, provozu jídelny/výdejny jídla, 
zkomplikovala zabezpečení stravování, zkazí se zásoby potravin. Hrozí omezení či přerušení provozu dětské skupiny. V případě 
delšího výpadku je nutné přerušení provozu dětské skupiny. Hrozí přerušení dodávek vody a plynu, pokles tlaku ve vodovodním 
potrubí atd. 
Pečující osoba v tomto případě neprodleně telefonicky kontaktuje rodiče a ti si bez zbytečného odkladu dítě odváží domů. Po 
ukončení mimořádné situace pečující osoba rodiče písemně vyrozumí o opětovném otevření provozu a dítě nastupuje zpět do 
dětské skupiny. 
 

Záplavy a povodně 

 
Ačkoli v blízkosti objektu, kde se nachází dětská skupina nikdy nedošlo k záplavě (budova ve zvýšení poloze od vodních toků) 
nelze v budoucnu byt‘ malé riziko záplavy zcela vyloučit. Toto ohrožení je dílem živelních jevů, které se nedají zcela přesně 
předvídat. V případě zasažení objektu dojde přerušení provozu dětské skupiny. Pečující osoba v tomto případě neprodleně 
telefonicky kontaktuje rodiče a ti si bez zbytečného odkladu dítě odváží domů. Po ukončení mimořádné situace pečující osoba 
rodiče písemně vyrozumí o opětovném otevření provozu a dítě nastupuje zpět do dětské skupiny. 
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Do technické mimořádné situace také spadá například náhlá nefunkčnost odemykání dveří či nepříznivé povětrnostní podmínky, 
ve kterých dítě a rodič čekají venku, než jim je umožněn vstup do dětské skupiny. V takových to situacích zaujme pečující osoba 
praktický a operativní postoj a telefonicky kontaktuje odborníka, který může provést okamžitou opravu. V případy nouze a 
mimořádné situaci je možné, aby dítě a rodič počkal v prostoru MŠ, která je umístěna ve stejném patře vedle dětské skupiny a 
se kterou naše dětská skupina spolupracuje. 

 
ORGANIZAČNÍ MIMOŘÁDNÁ SITUACE 
 

Absence pečujících osob 
 

Nenadálá absence pečujících osob z důvodu nemoci či jiné. Pro tento případ je dětská skupina v kontaktu s brigádnicemi, která 
znají provoz dětské skupiny a jsou připraveny v mimořádných situacích na základě telefonického kontaktu zabezpečit plynulý 
chod dětské skupiny po dobu nezbytně nutnou. Jedná se o mimořádné opatření. 

 
Nedodání stravy 

 
V případě mimořádné situace nedodání stravy smluvním partnerem bude zajištěna náhrada ve formě dodáním přiměřeně 
vhodné stravy pro děti z místního provozu stravovacích služeb. S tímto postupem jsou rodiče seznámeni a svým podpisem 
tohoto dokumentu s navrhovaným postupem souhlasí. Jedná se o mimořádné opatření. 

 
 

Seznam mimořádných situací je v průběhu činnosti dětské skupiny neustále aktualizován o nově identifikované mimořádné 
situace a postupy pro zajištění jejich řešení. 

 
 

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

Ing. Damar Benková, předseda spolku 


