Mateřská škola Třebíz
Třebíz 6

Č.j. :

/15

Skartační znak: A 1O
Spisový znak: A. 2. 1. 1.
Účinnost od : 26. 1. 2015

INFORMACE
O MATEŘSKÉ ŠKOLE

1. Název a sídlo:
MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ
Třebíz 6
2. Datum vzniku: 20.2.2004 Zřizovatelem je obec Třebíz
3. Registrace IČ 75002825
4. Předmět činnosti : dle zřizovací listiny
5. Statutární zástupce je ředitelka: Mgr. Terezie Rulíšková
6. Druh jednotky: p r á v n i c k á o s o b a – příspěvková organizace
7. Mateřská škola Třebíz tel.: 311 240 301
8. Web www.skolka,trebiz.cz
9. email skolka@trebiz.cz

Obsah:
1. Hry a činnosti ve třídě
2. Hry a činnosti na školní zahradě
3. Vycházka
4. Výlet

Učitelky přiměřenou formou poučí děti o bezpečném chování v prostřední mateřské školy a
při dalších aktivitách mimo areál mateřské školy a vysvětlí jim možná rizika.
Učitelky důsledně dbají na dodržování všech pravidel bezpečného chování, stanovených
v organizačních normách školy.
Poučení o bezpečnosti jsou průběžně opakována a zaznamenávána do Přehledů výchovné
práce.

Článek 1.
Hry a činnosti ve třídě:
Riziko:
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Pád z výšky
Náraz na překážku, srážka s jiným dítětem
Polknutí cizího předmětu
Vzájemné poranění dětí
Uklouznutí

Článek 2.
Hry a činnosti na školní zahradě:
Riziko:
Vzájemné poranění dětí
Infekční onemocnění
Pád z výšky

Článek 3.
Vycházka:
Riziko:
Dopravní nehoda
Zabloudění

Poučení:
Nesahat na zásuvky (chrániče)
Nevylézat na okna, stolky, skříňky
Běhat přiměřeně, orientovat se v prostoru
Nedávat hračky do úst
Přiměřeně reagovat na konfliktní situace
Neběhat v umývárně a na WC

Poučení:
Nepoužívat klacky, kameny proti druhému
dítěti
Nedávat do úst písek, neolizovat si ruce
Přiměřené chování na průlezkách a herních
prvcích

Poučení:
Organizovaná chůze v útvaru
Sledovat učitelku, neodbíhat, znát své jméno,
mateřskou školu

Článek 4.
Výlet:
Bezpečnostní opatření pro školní výlety jsou vždy určena pokynem ředitelky školy podle
konkrétního místa výletu.

Škola v přírodě:
Bezpečnostní opatření pro školu v přírodě jsou vždy určena pokynem ředitelky školy podle
konkrétního místa pobytu.

V Třebízi dne 26. 1. 2015
Toto poučení nabývá účinnosti dne 26. 1. 2015

………………………………………
Mgr. Terezie Rulíšková
Ředitelka Mateřské školy

