
BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA V PAMPELIŠCE

Jsou přílohou smlouvy o péči o dítě, se kterým je při nástupu seznámen každý rodič nově
nastupujícího dítěte. Podpisem rodičů je potvrzeno porozumění dokumentu a souhlas s uvedenými

pokyny.

V rizicích nevidíme jen risk, ale především zisk. Děti chtějí přirozeně poznávat a posouvat hranice, je

to pro ně přirozená výzva a způsob dalšího rozvoje. Proto chceme dětem v Pampelišce

zprostředkovat bezpečné a přínosné riziko. Naučí se po menších krocích riziko zvládat, pracovat

s odpovědností, sebeuvědoměním a koncentrací.

Protože bezpečí dětí je u nás na prvním místě, je třeba součinnost Pampelišky a rodičů. Rodiče

s dítětem aktivně opakují bezpečnostní zásady chování venku v přírodě a ostatní důležité pokyny.

Bezpečnostní zásady jsou v Pampelišce s dětmi pravidelně opakovány. Rodič by měl zásady znát a

seznámit s nimi i dítě, případně i dovysvětlit. V případě opakovaného porušování bezpečnostních

pravidel je provozovatel oprávněn vypovědět smlouvu o péči o dítě bez výpovědní lhůty.

1. Zásady chování venku

● SLYŠÍME SE – VIDÍME SE

Dítě se pohybuje tak, aby se s pečující osobou viděli navzájem, a rozuměli tomu co říkají.

● PŘED SILNICÍ SE ZASTAVÍME A PŘECHÁZÍME JAKO SKUPINA

Při chůzi podél silnice jdeme v zástupu, jako kačenky pečující osoby mají mezi sebou natažené lano,

během cesty si zpíváme, říkáme říkadla, aby nám cesta pěkně ubíhala a byli jsme v bezpečí.

ČEKÁME NA SMLUVENÉM MÍSTĚ

Pečující osoby vždy jasně a srozumitelně vysloví, na jakém místě se bude čekat. Děti si svým tempem

k označenému místu dojdou a tam čekají na celou skupinu.

● NA ZAVOLÁNÍ JMÉNEM SE VŽDY OZVEME ZPÁTKY

● HRAJEME SI S KLACKY DLOUHÝMI JAKO NAŠE PŘEDLOKTÍ, KLACKY NEZVEDÁME NAHORU

S dlouhými klacky si děti hrají bokem od ostatních dětí, pokud se k dalším dětem chtějí přiblížit nebo

se jde v řadě, tak se klacíky zkrátí nebo odloží.
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● NETRHÁME A NELÁMEME ROSTLINY A VĚTVE STROMŮ

Děti si mohou hrát se vším co je spadlé na zemi nebo na uschlém stromu. Ctíme život ve všech jeho

formách

● NEUBLIŽUJEME ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ZVÍŘATŮM

● NEJÍME NIC BEZ DOVOLENÍ, HOUBY ZKOUMÁME JEN OČIMA, NESAHÁME NA NĚ A

NEKOPEME DO NICH

Ačkoliv je dítě zvyklé uzobávat po cestě lesem ostružiny a jiné pochutiny, v Pampelišce to není

možné bez dovolení. Každé dítě se musí před konzumací čehokoliv, rostoucího v lese, zeptat pečující

osoby, zda smí.

● ODPADKY ODNÁŠÍME S SEBOU

Co si ven přineseme, to si také i odneseme. Učíme se být ohleduplní k přírodě a životnímu

prostředí.

● LEZU VLASTNÍMI SILAMI, NIKDO MI NEPOMÁHÁ VYLÉZT NA STROM

Dětem chceme umožnit tento úžasný nástroj k rozvoji hrubé motoriky, tréninku velké pozornosti,
rovnováhy, fyzičky, koncentraci a sebeuvědomění!
Dětem nahoru nepomáháme, protože kdo ještě na tom není fyzicky tak daleko, aby zvládl vylézt
do dané výše sám, hrozí mu daleko vyšší riziko pádu, a nemá v takové výši co dělat.
Děti by měly lézt maximálně do výšky pečující osoby, tak aby je mohli pečující osoby mohli

případně bezpečně sundat. Pečující osoby při lezení děti sledují a většinou snadno vysledují

lezecké schopnosti jednotlivých dětí a dle toho uzpůsobí své jednání.

● POKUD MI KAMARÁD ČI PEČUJÍCÍ OSOBA ŘEKNE STOP/DOST, OKAMŽITĚ PŘESTANU
Pokud se hra pečující osoby či kamarádovi nelíbí, má právo říci stop/dost. Dítě respektuje tento

pokyn okamžitým ukončením dané aktivity. Pokud kamarád nereaguje, je k dispozici pečující

osoba, která hru ukončí.

● KONFLIKTY ŘEŠÍME SLOVNĚ

Pokud se děti nezvládnou mezi sebou dohodnout požádají o pomoc pečující osobu Konflikty

řešíme slovně – nežducháme se, neboucháme se

● POŽÁDÁM O POMOC

Když potřebuji pomoc, tak požádám: ,,pomůžeš mi prosím?“ pečující osobu, kamaráda,….
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● V PAMPELIŠCE MÁME ŽELVIČKOVÉ PRAVIDLO

Po třídě neběháme, pohybujeme se pomalu. Hrozí uklouznutí.

● ŠETŘÍME S VODOU

● NESKÁČEME, NECHODÍME PO POSTÝLKÁCH

● SKLÁDÁME SI PO SOBĚ OBLEČENÍ

● NENOSÍME SI PLYŠÁKY

2. Nápoje v termoskách jsou v teplotě, která nemůže dítěti ublížit. V žádném případě dítěti
nedávejte vařící čaj či jiný nápoj, hrozí nebezpečí popálení!

3. Dítě si do Pampelišky nenosí žádné imitace zbraní.
4. Otevřený oheň:

Dítě se pohybuje v bezpečné vzdálenosti od ohně, tj. za ohraničením ohně, na ohraničení se
nestoupá. Do ohně smí přikládat pouze se svolením pečující osoby. Z ohně dítě nesmí nic
vytahovat. U ohně se vždy nachází nádoba s vodou pro případnou potřebu uhašení.
Děti se mají možnost seznámit s živlem, vidí, jak pracuje a co dokáže

Podpisy rodičů

Matka ………………………….......... v………………………………………………..

dne………………………………….

Otec ………………………………………. v…………………………………………………
dne………………………………….
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