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BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI 
 

Z důvodu rozsáhlosti zvoleny jen základní kategorie: 
 

A. Činnosti v místnosti a budově 

B. Činnosti v přírodě 

C. Činnosti na hřišti nebo v tělocvičně 

 

D. Bezpečnost při střelbě 

E. Práce s nástroji a nářadím 

F. Bezpečnost při terénních a nočních hrách 

A. ČINNOTI V MÍSTNOSTI A BUDOVĚ 

− Je třeba znát a dodržovat pravidla určená pro provoz místnosti a budovy. 

Pravidla by měla být vyvěšena viditelném místě a vedoucí a děti by s nimi měli 

být viditelně seznámeni. 

− Program činnosti by měl odpovídat charakteru místnosti či budovy. Je potřeba mít lékárničku 

nebo vědět, kde je v místnosti (budově) umístěna. 

− Dodržovat základní pravidla: neběhat po schodem, neskákat z nábytku, sjíždění zábradlí, 

běhání po vytřené podlaze apod. 

− V případě umístěného topení či jiných spotřebičů dbát na bezpečnost dětí (riziko popálení či 

úrazu elektrickým proudem v případě rozbitých spotřebičů). Pozor taktéž na zásuvky – 

v klubovnách a při práci s malými dětmi je vhodné umístit záslepky zásuvek. 

− U všech budov a místností je nutné znát ÚNIKOVÝ VÝCHOD a děti o něm poučit pro případ 

nutnosti EVAKUACE. 
 

B. ČINNOSTI V PŘÍRODĚ 

− Tyto činnosti jsou částečně ovlivněny počasím. Vždy je nutné mít připravenou 

„mokrou variantu“ a v případě výletů i návštěvu místní zajímavosti (muzeum, 

zámek, jednoduše místo, kde se lze zastavit a schovat v případě nepříznivého počasí). 

− Je nutné zkontrolovat oblečení a obuv dětí. V letních měsících je součástí výbavy i opalovací 

krém. Nevěřte informacím typu „já se nespálím“; „já čepici nepotřebuji“ a „teplotu 38,5 oC 

mám běžně.“.  

− Vyhýbejte se místům, která mohou být pro děti o pro Vás zvláště nebezpečná – skládky, štoly, 

jeskyně, srázy, rokle, vojenské prostory, opuštěné objekty, ruiny apod. 
 

C. ČINNOSTI NA HŘIŠTI NEBO V TĚLOCVIČNĚ 

− Vždy je nutné zkontrolovat stav nářadí a vybavení. 

− Zajistit stálou přítomnost dospělé soby, která dbá na udržování pořádku a organizuje činnost. 

− Dbát na vhodné oblečení a obuv. 

− Dbát na pitný režim účastníků. Se zvýšenou pohybovou aktivitou může dojít k rychlejší 

dehydrataci osoby. 

− Pozor na hrany, rohy nářadí, kluzkou podlahu, stav parket (tělocvičny) a upevnění nářadí. 

− Míčové hry hrát pouze v případech, kdy je na ně tělocvična uzpůsobena (okna a osvětlovací 

tělesa opatřena odraznými kryty). Necvičit bezprostředně po jídle. Vědět, kde je umístěna 

lékárnička, a mít k ní přístup. 
 

D. BEZPEČNOST PŘI STŘELBĚ 

− Vztahuje se nejen na střelbu ze vzduchovek, ale také na lukostřelbu, případně házení šipkami 

(při plnění odznaku STŘELEC). 
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− Střelba musí být provozována pouze pod dohledem dospělé zodpovědné osoby (starší 18 let). 

− Střílet je možné jen na místech k tomu určených případně předem vymezených. 

− Před činností na „střelnici“ seznámíme děti s pravidly střelby (přípravná čára, povely, kontrola 

a výměna terčů, rozdělení do směn). 

− Vedoucí určí a srozumitelně popíší způsob a postup při nabíjení, střelbě a vybíjení, případně 

při kontrole terčů. 

− V případě jakékoliv nekázně přerušíme střelbu a dítě vykážeme z prostoru. Osoby mimo místo 

střelby vhodně zabavíme a ujistíme se, že se nedostanou do střelbou ohroženého prostoru. 

− Nezapomínejte, že jakýkoli nástroj určený ke střelbě (luk, kuše, vzduchovka apod) je ZBRAŇ 

a nepodceňujte účinky palebných prostředků. 

− Nikdy a nikdo nesmí (ani nenabitou zbraní) mířit na JINÉHO ČLOVĚKA či ZVÍŘE. Nabitou 

zbraň nedáváme z ruky (NIKDY). Při doložení zbraně se musíme přesvědčit, že je VYBITÁ. 
 

E. PRÁCE S NÁSTROJI A NÁŘADÍM 

− Vždy je žádoucí přítomnost dospělé osoby, která před každou prací zkontroluje 

stav nářadí a dětem vysvětlí základní pravidla práce s nástroji a nářadím. 

− Nůžky (dětmi nejčastěji používaný nástroj) – nechodit s nimi, neběhat. Je-li nutné se 

s nůžkami pohybovat, vždy je držte zavřené a hroty směrem dolů. Je nutné zvolit i vhodnou 

velikost a typ nůžek (účel použití, materiál, věk a zručnost dětí). 

− Nůž – když už dětem nůž tak zavírací. Nedovolit, aby jej děti používaly jako zbraň, házely 

s ním do stromu a zabodávaly jej do země. Je nutné nože čistit a ostřit. Při nepoužívání vždy 

bezpečně uložit do pouzdra. 

− Sekera – v lepším případě dětem nepůjčovat. Když už ano, zkontrolovat, že je 

správně nasazena a zaklínovaná. Při přepravě chránit pouzdrem. Při práci se 

sekerou by neměl být nikdo v dosahu a při sekání je nutné stát vždy tak, aby při 

případném sklouznutí sekera nezasáhla končetinu nebo jinou část těla. Pozor i na 

odletující třísky a kusy špalků. Větve se ze špalku odsekávají vždy na opačné straně kmene, 

než kde stojíme (nikdy ne přímo na zemi či kamenech). 

− Pila – musí být v bezvadném stavu, před a po práci je třeba ji očistit, uložit na suché a 

bezpečné místo. U obloukovky (pily) povolit napínací páku. Nikdy na pilu netlačíme, sílu 

vkládáme do tahu. Řezané dřevo je vždy nutné zabezpečit proti posunu, převážení a sevření 

listu pily tím, že ho vhodně podložíme, připevníme nebo přidržíme v dostatečné vzdálenosti 

od místa řezu. Při přepravě zabezpečit chráničem. Při přenášení ji držíme 

tak, aby byly zuby obráceny k zemi. 
 

F. BEZPEČNOST PŘI TERÉNNÍCH A NOČNÍCH HRÁCH 

− Při terénních hrách – vymezit prostor, čas hry (začátek, délku trvání), svolávací signál, poučit 

děti a všechny vedoucí i instruktory o možných nebezpečích. 

− Ujistit se, že všechny děti pravidlům rozumí, případně položit kontrolní otázky. 

− Při „stopovačkách“ a „azimuťácích“ vydat pro případ zabloudění pokyn, kam se má hlídka 

dopravit v případě, že se ztratí, nenajde další zprávy (nebo jim dát plánek v obálce). 

− Při lesních hrách dát pozor na větvičky a házení šišek z důvodu poranění očí. 

− Zvolit vhodné vymezení prostoru a jeho velikost – nebezpečí zabloudění zvláště při nočních 

hrách (vymezení nejlépe označenými cestami, které pak nesmí nikdo překročit – v noci po 

cestě postavit alespoň jednu hlídku). 

− Noční hry provádět v „bezpečném prostoru“, který všichni dobře znají z denního programu. 


