Lesní mateřská škola Kozičínský Klabánek z.s.

Mimořádné situace v Lesní MŠ Kozičínský Klabánek z. s.
a jejich řešení¨
Vypracováno Lesní mateřskou školou Kozičínský Klabánek z. s. , dne 20. 3. 2017
S ohledem na charakter výuky a vzdělávání v Lesní mateřské škole Kozičínský Klabánek z. s. (dále jen
LMŠ), která se z převážné části uskutečňuje ve venkovním prostředí, může v průběhu programu dojít
k mimořádným situacím, které je nutné řešit či na ně přiměřeně reagovat. Mimořádnou situací se
rozumí taková situace, jež je odlišná od běžných situací během pravidelné celoroční výuky. Taková,
která vyžaduje mimořádné, neobvyklé nebo dokonce krizové řešení. V tomto dokumentu jsou
stanoveny pravděpodobné mimořádné situace a jejich možná řešení, kterými by se pedagogové
„průvodci“ či další osoby pečující o děti měli řídit, pokud taková mimořádná situace nastane.
Doporučení v tomto dokumentu si kladou za cíl, zjednodušit rozhodovací proces účastníkům
mimořádných situací ve snaze minimalizovat eventuální následky či dopady na zdraví, majetkovou či
jinou újmu u osob přítomných zmíněných situacích.

1. obecné zásady bezpečnosti v Lesní MŠ Kozičínský Klabánek z.s.
a) Každý účastník provozu v LMŠ činí za každých okolností naprosté maximum pro to, aby zajistil
bezpečnost svěřených dětí (taktéž i dospělých) při vzdělávání a akcích v LMŠ.
b) Pro zajištění bezpečnosti dětí se zákonní zástupci řídí tímto dokumentem a dokumentem
Základní doporučení pro vybavení dítěte v Lesní MŠ Kozičínský Klabánek z.s. , zmiňované jsou
přílohou Smlouvy s rodiči.
c) Pedagogové „průvodci“ LMŠ se při zajišťování bezpečnosti řídí tímto dokumentem a dalšími
vnitřními pravidly LMŠ.
d) Děti se při zajištění bezpečnosti řídí pravidly popsanými v tomto dokumentu. „Průvodci“ i
zákonní zástupci jsou povinni děti při zahájení docházky do LMŠ s těmito pravidly seznámit.
e) Zákonný zástupce svým podpisem potvrzuje souhlas s tímto dokumentem a Smlouvou s rodiči
a bere na vědomí, že vzhledem k faktu, že se vzdělávání dětí uskutečňuje převážně venku
v přírodě, vzniká reálné riziko nákazy nemocemi přenášenými polétavým hmyzem a klíšťaty.
Zákonný zástupce svým podpisem potvrzuje, že je pouze na jeho odpovědnosti poradit se
s pediatrem o vhodnosti očkování nebo jiné ochrany před hmyzem a klíšťaty. Jako možnou
minimální prevenci doporučujeme dávat dětem i v letních měsících oblečení s dlouhými
rukávy, nohavicemi, uzavřené boty, čepice a před příchodem do LMŠ použít prostředky pro
odpuzení. Pokud byla v minulosti dítěti diagnostikována alergická reakce např. na vosí, včelí
štípnutí nebo jiný druh alergií, povinností zákonného zástupce je uvést tuto skutečnost do
elektronické přihlášky a společně před nástupem dítěte k docházce prodiskutovat závažnost
situace s vedením LMŠ.
f) Zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že pedagogové „průvodci“ LMŠ nejsou oprávněni
podávat dítěti během výuky léky, nejde-li o situaci bezprostředního ohrožení života dítěte.
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g) Pokud je u dítěte nalezeno klíště, kompetence k odstranění přísluší

„PRŮVODCI“

ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI

(nehodící se škrtněte)

Doporučení orgánu ochrany veřejného zdraví - „Z epidemiologického hlediska je vhodné, aby
bylo dítěti klíště odstraněno co nejdříve po jeho objevení.
h) Prevenci proti účinkům slunečního záření či mrazu zajišťuje zákonný zástupce, dítě bude
ošetřeno vlastním přípravkem před příchodem do LMŠ.

2. Zásady bezpečnosti pro rodiče dětí z LMŠ Kozičínský Klabánek z.s.
a) Zákonný zástupce postupuje dle dokumentu Základní doporučení pro vybavení dítěte v Lesní
MŠ Kozičínský Klabánek z. s. Zákonný zástupce se zavazuje, že zajistí dítěti odpovídající
materiální vybavení, které mu zaručí komfort při pobytu venku a to i během nepřízně počasí.
b) Zákonný zástupce obléká a vybavuje dítě úměrně počasí a ohlášeným aktivitám. Zákonný
zástupce se řídí Základním doporučením pro vybavení dítěte v Lesní MŠ Kozičínský Klabánek
z.s.. Při nedodržení těchto doporučení má “průvodce“ právo nepřijmout dítě do denního
programu.
c) Při předávání dítěte „průvodci“ postupuje zákonný zástupce vždy v souladu se Školním řádem
a Smlouvou s rodiči.
d) Zákonný zástupce se zavazuje být pod dobu docházky dítěte do LMŠ v čase dle Školního řádu
k dispozici na telefonu, který je uveden v Evidenčním listu nebo ve Smlouvě s rodiči.
„Průvodci“ s ním budou konzultovat VŽDY přednostně veškeré změny zdravotního stavu
dítěte či jeho aktuální psychický stav. Společně se pak dohodnou na dalším postupu. Zákonný
zástupce souhlasí s tím, že v situaci bezprostředního ohrožení života dítěte, „průvodce“
nejdříve zajistí pomoc rychlé záchranné služby a až poté uvědomí zákonného zástupce. Při
mimořádné situaci zůstane „průvodce“ s dítětem bez výjimky vždy po celou dobu až do chvíle
převzetí dítěte zákonným zástupcem.
e) Zákonný zástupce informuje „průvodce“ komplexně o zdravotním stavu dítěte (potravinová
intolerance, alergie, atd.), při přihlášení dítěte do LMŠ a vždy, když nastane změna
v předmětné skutečnosti.
f) Zákonný zástupce informuje „průvodce“ o veškerých změnách v životě dítěte, které by mohly
ovlivňovat fyzický nebo psychický stav dítěte.
g) Zákonný zástupce dává podpisem tohoto dokumentu souhlas k tomu, že v případě výjimečné
situace, kdy nebude schopen zajistit vyzvednutí dítěte v LMŠ sebou samým nebo osobou
oprávněnou k vyzvedávání, souhlasí s transportem dítěte zaměstnancem LMŠ osobním
vozem za použití dětské autosedačky nebo jiným dopravním či veřejným prostředkem.
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3. Zásady bezpečnosti pro děti v Lesní MŠ Kozičínský Klabánek z. s.
Pro pobyt v lese máme různá pravidla, která zajišťují, aby se děti a „průvodci“ cítili bezpečně. Děti se
řídí minimálně základním dvanácterem pro bezpečnost v LMŠ. Dále pak užívají obecně platné zásady
a pravidla slušného chování (chování v dopravních prostředcích, chování v lese a k přírodě jako
takové, nebo při sociálních interakcích s ostatními dětmi nebo jinými účastníky vzdělávání v LMŠ)

Klabánkovské „Dvanáctero“ bezpečného chování a jednání
1. Být vždy na doslech a na dohled „průvodci“. Já vidím „průvodce“ a „průvodce“ vidí mě!
Dítě se nikdy nevzdálí tak daleko, aby ztratilo z dohledu alespoň jednoho z „průvodců“
2. Jsem-li voláno jménem, vždy odpovím.
3. Při cestě lesem vždy čekám na domluveném místě.
4. Bez dovolení „průvodce“ nejím nic nalezeného v lese.
5. Neodcházím z lesa s lidmi, které tam potkám. Neodcházím ani s lidmi známými nebo
příbuznými.
6. Lezení po stromech máme dovoleno, jen to musí „průvodce“ vědět a být nám po ruce
pro případ nouze.
7. S kameny si stavíme, tvoříme, ale neházíme.
8. K velké vodě, ohni se stavíme vždy čelem a z bezpečné vzdálenosti 5 kroků. Blíže smíme
jen s „průvodcem“.
9. Hraji si s takovými klacky, které jsou mi do výšky kolen, na délku paže, dosáhnu na oba
konce zároveň. Musím dávat pozor, abych neohrozil své kamarády.
10. Pokud jdu po silnici, vždy jdu u kraje a držím se kamaráda za ruku. Také se mohu držet
„průvodce“ nebo lana, které nosí „průvodce“ sebou.
11. Potřebu vykonávám na určeném místě, mimo herní prostor.
12. Nesahám a ani jiným způsobem nemanipuluji s uhynulými zvířaty!

Jméno a příjmení dítěte:
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