
Z Á K L A D N Í   Š K O L A   H E Ř M A N Ů V   M Ě S T E C, 
okres Chrudim, nám Míru 1, 538 03, tel. 469 695 101, e-mail: skola@zshm.cz 

 

Vymezení rizik a jejich eliminace při provozu ŠD 

 
 

Žáci respektují pokyny vychovatelek a dodržují zásady bezpečnosti. Jsou 

ohleduplní k sobě i k ostatním. Respektují pravidla vyhlášená Ministerstvem 

zdravotnictví v souvislosti s epidemiologickými opatřeními. 

 
 RIZIKA  ELIMINACE  
 

Školní hřiště:  

Lavičky – třísky, pohmožděné končetiny  

Zábradlí, průlezky  

 

Lavičky nezvedat, bez dovolení a dozoru 

nepřesunovat, „nejezdit“ po nich částmi 

těla Nesedat na zábradlí, nehoupat se na 

něm, ani průlezkách  

 

Fot. branky – spadnutí, převrácení  

 

Zákaz houpání na brance, nevěšet se na 

sítě  

Zranění míčem  Házet přiměřenou silou, netrefovat 

úmyslně obličej spolužáků  

Výron, zlomenina, odřenina  Opatrnost při pohybu – nestrkat se, 

nepodrážet nohy, netahat za oděv ani za 

aktovky  

Jízda na kole, koloběžce, kolečkových 

bruslích 

 

Zahrada:  

Zlomeniny, výrony, odřeniny  

Dodržovat zásady bezpečnosti – jezdit 

vpravo, mít ochranné pomůcky (přilby na 

kola, přilby a chrániče na brusle) 

 

Necvičit bez dozoru pověřené osoby, 

dodržovat ohleduplnost při hrách  

Úrazy očí  

 

Činnosti s otevřeným ohněm – popálení, 

poranění klackem 

 

 

 

 

 

Neházet klacky, kameny, nešermovat  

 

Nezapalovat bez dozoru, nemanipulovat 

s otevřeným ohněm, při opékání bezpečně 

pracovat s pruty na opékání – hrotem dolů, 

„nešermovat“, pokládat na zem. Bezpečně 

uhasit oheň dle pokynů (ohniště v zemi i 

přenosné). 

 

Herna:  Podávat i přenášet bezpečně – ne ostřím 

napřed, nestrkat k obličeji sobě ani 



Práce s nůžkami – oči, práce s tavnou 

pistolí – oči, ruce  

druhým, pracovat opatrně, TP pouze s 

vychovatelkou  

Přesuny do terénu:  

Nehoda na silnici – střet s autem, s 

cyklistou  

Přesně dodržovat pokyny vychovatelky, 

nevstupovat na silnici bez dovolení a 

zastavení provozu vychovatelkou, sledovat 

stále provoz  

 

Elektrická zařízení – úraz el. proudem, 

možnost vzniku požáru 

 

Nedotýkat se jakýchkoliv zařízení, která 

by mohla být ve spojení s elektřinou, 

nevytahovat šňůry ze zásuvky, 

nemanipulovat s venkovními pojistkami, 

nedotýkat se spadlých drátů, do vnitřních 

prostor nevnášet elektrické koloběžky 

 

Mince, korálky, drobné předměty – 

možnost vdechnutí nebo uvíznutí v těle  

 

Nestrkat do nosu, pusy či uší, nezkoušet, 

zda se tam předmět vejde  

 

Průlezky – možnost zachycení a poškození 

krku /až uškrcení/  

 

Sundat nebezpečné předměty z krku / 

průkazky, mobily, dlouhé řetízky…/ při 

lezení i při ostatních hrách  

Tělocvična, suterén – uklouznutí na 

podlaze  

Volit správnou obuv – nesmekavou a 

uzavřenou, necvičit bez obuvi (s výjimkou 

trampolíny), dodržovat pokyny pověřené 

osoby  

Stolní fotbal – zranění tyčí  Nevysouvat tyčky zbytečně, nešťouchat s 

nimi kamarády  

 

Trampolína – výrony, zlomeniny  

Zákaz vstupu na trampolínu bez dozoru, 

vstup pouze jednotlivě, bez obuvi, žádná 

salta  

 

Obecné – přenos nákazy při kontaktu, při 

onemocnění  

Dodržovat hygienická pravidla, kýchat, 

smrkat do papírových kapesníků, poté je 

vyhodit  

V případě potíží zdravotního charakteru 

okamžitě informovat vychovatelku  
 


