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Milé děti, vážení rodiče, vážení dobrovolníci,  

v Rodinném centru U Mloka se často účastníte nejrůznějších her, vycházek, 

sportovních aktivit atd. Rádi bychom Vám připomněli, že nejsou bez rizika. 

Stačí být chvíli nepozorný nebo podcenit dobře míněné rady a může se stát něco 

nemilého.  

V tomto textu připomínáme nejen nebezpečí, ale hlavně ochranu před ním. Text 

znají pracovníci a dobrovolníci Rodinného centra U Mloka. Jsou povinni 

vytvářet takové podmínky, aby byla rizika co nejmenší, a před zahájením každé 

aktivity poskytnou účastníkům poučení a všechny konkrétní informace. Věříme, 

že znalost a dodržováním těchto důležitých pravidel pomůže, aby všechny 

aktivity v Rodinném centrum U Mloka byly bezpečné. 

 

Co je důležité, abyste dodržovali: 

 

- zejména tento dokument,  

- pokyny pracovníků RCUM,   

- a prosíme rodiče, aby informovali pracovníka Rodinného centra U Mloka o 

aktuální zdravotní způsobilosti dítěte, jeho zdravotních potřebách nebo 

jiných závažných skutečnostech. 

 

V následujícím textu používáme označení „pracovník“, který zahrnuje 

pracovníky i dobrovolníky.  

 

Za Rodinné centrum U Mloka 

Jiřina Pončová, vedoucí centra 
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Soubor rizik a opatření při práci s dětmi 
 

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY ÚRAZÚ 

PODCENĚNÍ A NEUVĚDOMĚNÍ SI RIZIKA ZE STRANY DĚTÍ 
OPATŘENÍ: Pracovník poutavě a výstižně instruuje děti před každou činností. 

 

NEUVĚDOMĚNÍ SI RIZIKA ZE STRANY DOZORU 
OPATŘENÍ: Pracovník se připravuje na každou aktivitu, předem ji promyslí s ohledem na 

bezpečnost a možná rizika a nebezpečí. 

 

ZÁVADNÝ STAV ZAŘÍZENÍ 
OPATŘENÍ: Pracovník zkontroluje zařízení před každým použitím, organizace zajišťuje 

revize zařízení a včasné odstranění všech závad. 

 

NEJČASTĚJŠÍ ZDROJE ÚRAZÚ 

TĚLOCVIČNÉ NÁŘADÍ 
OPATŘENÍ: Technické kontroly zařízení 

 

SCHODIŠTĚ A CHODBY – UKLOUZNUTÍ A PÁDY 
OPATŘENÍ: Nekluzký, čistý povrch bez nerovností, s označením prvního a posledního stupně 

schodiště, vhodná obuv, zamezení běhání a tlačenic na schodištích, mokrý úklid provádět až 

po skončení aktivit. 

 

UKLOUZNUTÍ A PÁDY PŘI HŘE VENKU 

OPATŘENÍ: Pracovník provede poučení před aktivitou, zajistí organizovanou činnost.  
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OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ RIZIK ÚRAZŮ 
 

 
Před každou aktivitou pracovník srozumitelně poučí dítě o povaze aktivity a o požadavcích na 

dítě samotné. V případě potřeby např. pokud se jedná o aktivitu mimo Olomouc nebo 

návštěvu bazénu pracovník předem jedná s rodičem dítěte. 

 

Poučení provede pracovník před zahájením aktivity a ověří, že tomu každé jednotlivé dítě 

porozumělo, např. kontrolními otázkami nebo dítě zopakuje. Podle potřeby např. při změně 

hry, opakuje doporučení i v průběhu aktivity. Poučení je stručné a výstižné, aby mu dítě 

rozumělo a aby si ho dítě pamatovalo. 

 

U skupinové aktivity mimo P-centrum má pracovník u sebe lékárničku. 

 

U skupinové aktivity mimo P-centrum (ve vzdálenosti asi 2 km od P-centra) obdrží dítě 

kartičku s kontakty a postupem pro případ, že se ztratí: 

 

1. Pro případ, že se ztratíš, volej P-centrum 585 221 983 nebo 739 201 206. 

2. Když nemáš kredit, volej 112. 

3. Když nemáš telefon, požádej někoho dospělého o pomoc s touto kartičkou. 

 

Prevence a osnovy poučení 

Následující text obsahuje, na co organizace a pracovníci dbají a osnovy pro poučení dětí 

před a v průběhu aktivity. 

 

Aktivity v místnosti (v P-centru na klubu), na co pracovník dbá: 

- Program činnosti odpovídá charakteru místnosti. 

- Pracovník vyžaduje dodržování kázně. 

- Hygienické vybavení na sociálním zařízení, pitný režim, větrání a topení, dostatek 

osvětlení. 

- Zvláštní pozornost věnuje pracovník tepelným zdrojům, elektrickým zařízením a 

přístrojům. Pokud s těmito děti pracují, zabezpečují řádný dozor nad činností. 

- Pracovník otevírá a zavírá okna, zabraňuje vyklánění dětí z oken, lezení na okna či 

parapety a sezení na parapetech. 

- Pracovník sleduje, aby nezůstala otevřená dvířka skříněk a skříní, zvláště prosklených. 

- Pracovník kontroluje, aby byl koberec v herně hladký a nebyl uvolněný.  

- Maximální počet dětí na jednoho pracovníka je 3. 

 

Osnova poučení (pracovník provede děti touto osnovou): 

- Obsah a charakter činnosti, 

- Místo, prostor pro činnost. 

- Časový plán. 

- Dotázat se na možné potíže u dítěte (alergie, nevolnost atd.). 

- Co se od dítěte očekává a naopak neočekává. 
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- Dítě se musí řídit pokyny pracovníků. 

- Seznámení s pomůckami 

- Kde bude dítě, které se nechce nebo nemůže zúčastnit. 

Práce s výtvarnými potřebami, na co pracovník dbá: 

- Pracovník seznámí každého, kdo bude používat nástroj nebo nářadí, s návodem na jeho 

použití, pracovním postupem, kterých se při práci využívá, riziky při práci a 

bezpečnostními zásadami. 

- aby děti měly dostatek pracovního prostoru, nepřekážely si v činnosti. 

- S nástroji a nářadím pracují děti zásadně pod dozorem pracovníka. 

- Na pracovním místě je třeba udržovat pořádek, řádně odklízet odpad do nádob k tomu 

určených, odklízet hotové výrobky na určená místa, ukládat nepoužívané nástroje a nářadí 

na místa k tomu určená, zajistit volnou pracovní plochu. 

- Děti nesmějí samy obsluhovat elektrické nářadí. 

 

Osnova poučení (pracovník provede děti touto osnovou): 

- Obsah a charakter činnosti. 

- Místo, prostor pro činnost. 

- Časový plán. 

- Dotázat se na možné potíže u dítěte (alergie, nevolnost atd.). 

- Co se od dítěte očekává a naopak neočekává. 

- Dítě se musí řídit se pokyny pracovníků. 

- Kde bude dítě, které se nechce nebo nemůže zúčastnit. 

- Jaké pomůcky budou používat. 

- Špičaté a ostré pomůcky používat opatrně, nezvedat je, nešermovat, přenášet hrotem 

dolů, odkládat na určené místo. 

 

Přesuny dětí, na co pracovník dbá: 

  

Pohyb po komunikaci 

- Pracovník předem informuje účastníky o podmínkách přesunu (odkud, kam, jak dlouho, 

co je čeká během cesty, co je dovoleno a co zakázáno, kontakty na doprovázející osoby, 

co má dítě dělat, kdyby se ztratilo apod.) 

- Skupina jde po chodníku vždy vpravo, nejvýše v dvojstupu a řídí se pravidlem, že tam, 

kde nejsou chodníky, chodci chodí po levé krajnici s tím, že na více zatížených či 

nepřehledných úsecích je bezpečnější, aby děti šly po jednom za sebou. 

- Nemůže-li jít tvar po levé krajnici, může jít po pravé straně vozovky, zde je nutno 

uvědomit si rizika, že děti jdou po stejné straně komunikace jako jedoucí vozidla. 

- Ideálním řešením je přesun, kdy se skupina může vyhnout komunikacím a zvolit náhradní 

přesun přírodou. 

- Děti doprovází nejméně dvě dospělé osoby, a to jednou vpředu a druhou vzadu. Pokud je 

doprovodem jedna dospělá osoba, řídí se pravidlem, že uzavírá skupinu, do přední části 

tvaru pak určí dítě, které je dle její znalosti nejspolehlivější. 

- Vpředu musí dospělá osoba jít vždy před křižovatkou, železničním přejezdem a jinak 

nebezpečným místem, a zajistí bezpečný přechod celé skupiny najednou. 

- Při přesunu po komunikaci se soustřeďujeme jen na přesun, je zakázáno hrát jakékoliv 

hry. 

- Stejný postup platí, jde-li skupina polní či lesní cestou, která je křížena vozovkou. 
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Pohyb ve městě 

- Pracovník předem informuje účastníky o podmínkách přesunu (odkud, kam, jak dlouho, 

co je čeká během cesty, co je dovoleno a co zakázáno, kontakty na doprovázející osoby, 

co má dítě dělat, kdyby se ztratilo apod.) 

- Důsledně dodržovat vyhlášku o silničním provozu. 

- Pro přesun zvolit nejméně dopravně zatíženou trasu. 

- Při přesunu skupiny ve městě platí stejná pravidla jako při pohybu po komunikacích. 

Přesun prostředky hromadné dopravy 

Při výběru dopravního prostředku pracovník bere v úvahu následující faktory: 

 počet přepravovaných osob 

 kapacita dopravního prostředku 

 vytíženost spojů 

 možnost přepravy zavazadel 

- Pracovník oznamuje čas srazu s dostatečným časovým předstihem tak, aby z důvodu 

spěchu nedošlo k nepředpokládané situaci či ohrožení a proběhlo poučení před aktivitou. 

- Pracovník předem informuje účastníky o podmínkách přesunu (odkud, kam, jak dlouho, 

co je čeká během cesty, co je dovoleno a co zakázáno, kontakty na doprovázející osoby, 

co má dítě dělat, kdyby se ztratilo apod.) 

- Pracovník předem poučí děti pro případ, že by zůstaly v nástupní stanici po odjezdu 

dopravního prostředku – jak se zachovat, na koho a kam se obrátit, co neprovádět. 

- Na nádražích dodržovat kázeň a řídit se pokyny odpovědných zaměstnanců přepravní 

společnosti. 

- Při čekání pracovník drží děti a jejich zavazadla pohromadě. 

- Veškeré přesuny v prostorech nádraží, zastávek a stanic probíhají pouze na pokyn 

vedoucího aktivity. 

- Nikdo se nepřibližuje k okrajům nástupišť a k dojíždějícím dopravním prostředkům. 

- Děti nastupují do dopravních prostředků pouze na pokyn vedoucího aktivity a pod jeho 

přímým dozorem. 

- Nelze-li zabezpečit, aby všechny děti v dopravním prostředku seděly, pracovník dohledně, 

aby se stojící děti držely madel. 

- Pracovník nedovolí dětem pobyt v blízkosti dveří, vyklánění z oken za jízdy, přecházení 

mezi vagóny a vyhazování předmětů z oken. 

- Pro cestu autobusem vedoucí zajistí pro děti trpící nevolností odpovídající přípravky k 

odstranění nevolnosti. 

- Před výstupní stanicí dává vedoucí aktivity pokyn k přípravě na vystoupení, dle potřeby 

dětem pomáhá a kontroluje činnost. 

- Podle možností se všichni přesunou blíže výstupním dveřím, neohrozí-li to bezpečnost 

dětí nebo ostatních cestujících. 

- Vystupovat z dopravního prostředku je dovoleno pouze tehdy, stojí-li prostředek ve 

stanici, zastávce a dá-li k tomu pokyn vedoucí akce. 

- Pracovník vystupuje jako první, aby měl přehled o všech dětech. 

 

Osnova poučení (pracovník provede děti touto osnovou): 

- Obsah a charakter činnosti. 

- Místo, prostor a trasa. 

- Časový plán. 

- Dotázat se na možné potíže u dítěte (alergie, nevolnost atd.). 

- Co se od dítěte očekává a naopak neočekává. 
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- Dítě se musí řídit se pokyny pracovníků. 

 

Postup pro případ, že se dítě ztratí, má na kartičce tento postup: 

1. Pro případ, že se ztratíš, volej P-centrum 585 221 98 nebo 739 201 206. 

2. Když nemáš kredit, volej 112. 

3. Když nemáš telefon, požádej někoho dospělého o pomoc s touto kartičkou. 

 

Po komunikaci 

- Odkud, kam, jak dlouho  

- Pracovník určí dvojice a pořadí dvojic a s dětmi je procvičí a půjdou po levé straně 

- Pokud půjdou po pravé straně, pracovník určí pořadí dětí jednotlivě a s dětmi procvičí 

- Dvojice nebo jednotlivci se nebudou předbíhat 

Ve městě 

- Odkud, kam, jak dlouho a trasa 

- Pracovník určí pořadí, v jakém děti půjdou a s dětmi procvičí 

- Před křižovatkou, přechodem silnice celá skupina zastaví a přecházení se řídí podle 

pokynu pracovníka 

 

Prostředky hromadné dopravy 

- Odkud, kam, kolik zastávek, kde se vystupuje 

- Děti při čekání na dopravní prostředek stojí v klidu a v hloučku, nikdo neodbíhá 

- Pracovník upozorní na bezpodmínečnou kázeň 

- První nastupuje první pracovník pak děti, poslední nastupuje druhý pracovník 

- Děti, které nesedí, se drží 

- Vystupují na pokyn pracovníka, poslední vystupuje pracovník. 

 

Aktivity na hřišti a v parku, na co pracovník dbá: 

- Před započetím každé činnosti pracovník vysvětlí postup a pravidla používání daného 

prostoru a ověří, že děti vysvětlení pochopily, např. tím, že ho zopakují. 

- Pracovník má u sebe základní lékárničku a telefon. 

- V zimě využíváme pouze kluziště určená pro veřejnost, nevyužíváme zamrzlé přírodní 

vodní plochy. 

- U každé činnosti, která vyžaduje obratnost, rovnováhu apod.,  poskytuje oporu pracovník,   

každý musí mít zajištěn dostatek volného prostoru. 

- Zvýšenou opatrnost pracovník  věnuje celkovému stavu sportoviště, především povrchu 

hřiště či kvalitě ledu na kluzišti, stěnám, hrazení, rohům a vybavení sportoviště. 

- Při míčových a dalších házecích hrách pracovník dodržuje, aby nebyla v blízkosti silnice. 

- Před zahájením aktivity se doporučuje sundat prstýnky, brýle a náramky a zajistit, aby děti 

po dobu cvičení neměly v ústech žvýkačky. 

- Pracovník volí takovou činnost, která odpovídá charakteru, stavu, vybavení a velikosti 

daného sportoviště a věkové a osobní specifikaci dětí. 

- Maximální počet dětí na jednoho pracovníka je 3. 

 

Osnova poučení (pracovník provede děti touto osnovou): 

- Obsah a charakter činnosti. 

- Místo, prostor pro činnost 

- Časový plán. 
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- Dotázat se na možné potíže u dítěte (alergie, nevolnost atd.). 

- Dítě se musí řídit pokyny pracovníků. 

- Poučení o přesunu na místo. 

- Vymezení prostoru nebo trasy. 

 

Aktivity v přírodě, na co pracovník dbá: 

- Pracovník se předem seznámí s prostředím, ve kterém pobyt proběhne a zajistí dostupné 

informace. 

- Předpokládá i zhoršené klimatické podmínky. 

- Pracovník předem doporučí účastníkům odpovídající oblečení a obuv, jídlo a pití. 

- Pracovník má u sebe základní lékárničku a telefon. 

- Používat výhradně vodu z nezávadných zdrojů. 

- Pracovník neodkladně řeší i zanedbatelné poranění dítěte zvířetem a hmyzem tím, že 

informuje rodiče a domluví se nebo ihned zajišťuje lékařském ošetření. 

- Pracovník poučí děti, že nesmí ochutnávat žádné plody, rostliny a houby bez souhlasu 

vedoucího akce. 

- Pracovník organizuje pobyt/činnost v přírodě tak, aby se vyhýbali místům, která mohou 

být nebezpečná, jako například skládkám, štolám, jeskyním, srázům, roklím, vojenským 

prostorům, opuštěným objektům a ruinám apod. 

- Pracovník před zahájením aktivity sdělí všem účastníkům cíl cesty, časový plán –začátek 

a konec aktivity, kontakt na vedoucího aktivity a postup v případě, že by se někdo ztratil. 

- Maximální počet dětí na jednoho pracovníka je 3. 

 

Osnova poučení (pracovník provede děti touto osnovou): 

- Obsah a charakter činnosti. 

- Místo, prostor pro činnost 

- Časový plán. 

- Dotázat se na možné potíže u dítěte (alergie, nevolnost atd.). 

- Co se od dítěte očekává a naopak neočekává. 

- Dítě se musí řídit se pokyny pracovníků. 

- Kde bude dítě, které se nechce nebo nemůže zúčastnit. 

- Poučení o přesunu na místo. 

Postup pro případ, že se dítě ztratí, má na kartičce  tento postup: 

1. Pro případ, že se ztratší, volej P-centrum 585 221 98 nebo 739 201 206. 

2. Když nemáš kredit, volej 112. 

3. Když nemáš telefon, požádej někoho dospělého o pomoc s touto kartičkou. 

 

Výlet na kole, na co pracovník dbá:  

- Pracovník zajistí, že má dítě po celou dobu jízdy na kole nasazenou pevně upnutou přilbu, 

při zastávce přilbu z hlavy sundá.  

- Kolo musí splňovat povinnou výbavu, u kol P-centra za to odpovídá P-centrum, pokud má 

dítě vlastní kolo, odpovídá za to rodič. Viz tento dokument, část Technické požadavky na 

kola. 

- Pracovník dbá na dodržování jízdy ve stanoveném pořadí - vpředu jede určený dohled, na 

konci skupiny jede další dospělý, příp. určený účastník. Dodržovat odstupy mezi koly na 

vzdálenost jednoho kola.  
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- Každý problém s kolem nebo vybavením dítě ohlásí pracovníkovi. 

- Každý zdravotní problém nebo úraz bez zbytečného dítě hlásí pracovníkovi.  

- Při zjištění, že mu chybí osobní věci, kolo apod. okamžitě nahlásí vše vedoucímu! 

- Při jízdě po silnici – v dopravním provozu dbát zásad silničního provozu, jet za sebou, 

nepředjíždět se, dbát vysoké opatrnosti! 

- Při bouřce a nepřízni počasí dbát důsledně pokynů vedoucího, nepanikařit, jednat klidně, 

odložit kolo, dřepnout si a nikoho se nedržet. 

- Při osobním volnu dodržovat pokyny vydané pracovníkem. 

- Při jízdě nežvýkat, nejíst – nebezpečí vdechnutí!  

- Nepředjíždět prvního, nezůstávat pozadu! 

- Neopouštět bez vědomí a souhlasu vedoucího skupinu. 

 

Technické požadavky na jízdní kola 

(Plné znění je ve vyhlášce č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti vozidel) 

Jízdní kolo musí být vybaveno  

a) dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním 

brzdného účinku; 

b) volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny; 

c) zadní odrazkou červené barvy a přední odrazkou bílé barvy, odrazkami oranžové 

barvy na obou stranách pedálů, na paprscích předního nebo zadního kola nebo 

obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť) na každé 

straně kola; přičemž odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být 

umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty. 

 

Jízdní kolo pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybaveno:  

d) světlometem svítícím dopředu bílým světlem, 

e) zadní svítilnou červené barvy,  

f) zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou 

kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny 

bez přerušení. 

 

Je-li jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro dopravu dítěte, musí být toto sedadlo 

pevně připevněno a opatřeno pevnými podpěrami pro nohy dítěte. 

 

Pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace. 

 

Osnova poučení (pracovník provede děti touto osnovou): 

- Obsah a charakter činnosti. 

- Místo, prostor pro činnost 

- Časový plán. 

- Dotázat se na možné potíže u dítěte (alergie, nevolnost atd.). 

- Dítě se musí řídit pokyny pracovníků. 

- Pracovník seznámí účastníky s vhodným oblečením a povinnou výbavou na kolo. 

- Za jízdy mít helmu. 

- Pracovník určí pořadí jízdy na kole a několikrát je s dětmi zopakuje. 
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- Oznámí trasu a místo, kde bude zastávka. 

- Domluví s dětmi způsob komunikace během jízdy. 

 

Pro případ, že se dítě ztratí, má na kartičce tento postup: 

1. Pro případ, že se ztratíš, volej P-centrum 585 221 98 nebo 739 201 206. 

2. Když nemáš kredit, volej 112. 

3. Když nemáš telefon, požádej někoho dospělého o pomoc s touto kartičkou. 

 

Návštěva bazénu, na co pracovník dbá: 

- Plavat je povoleno pouze na plaveckém bazénu v Olomouci, kde je plavčík. Plavání v 

přírodě je pro aktivity RCUM zakázáno. 

- Návštěva bazénu může proběhnout pouze se svolením rodiče, s rodičem dohodnout 

vhodné oblečení a ověřit zdravotní stav dítěte. Z plavání jsou vyřazeni nemocní účastníci, 

účastníci s kožními chorobami (např. plísně, bradavice) a účastníci trpící epilepsií. 

- Před zahájením aktivity poučí pracovník dítě/děti o pravidlech chování a provozním řádu 

bazénu. 

- Na bazén je možné jít v rámci programu Pět P, v tom případě jde na bazén dítě a 

dobrovolník. Svolení rodiče zajistí koordinátor dobrovolníků.   

- Na bazén je možné jít také v rámci programu Klub, v tom případě jde na bazén skupina 

dětí z klubu v počtu maximálně 5 a minimálně 3 pracovníci RCUM. Svolení rodiče zajistí 

vedoucí klubu.   

- Pokud jde na bazén skupina dětí, pak je počet pracovníků jeden na dvě děti. Pracovník ná 

pod dozorem dvě konkrétní děti.  

- Pracovníci dbají v nejvyšší možné míře na dodržování kázně a stanovených pravidel. 

- Na bazénu všichni účastníci dodržují provozní řád. 

 

Osnova poučení (pracovník provede děti touto osnovou): 

- Obsah a charakter činnosti. 

- Místo, prostor pro činnost 

- Časový plán. 

- Dotázat se na možné potíže u dítěte (alergie, nevolnost atd.). 

- Dítě se musí řídit se pokyny pracovníků. 

- Na plavání nebrat s sebou větší obnosy peněz a cenné předměty, např. zlaté náušnice, 

řetízky, prstýnky, náramky, hodinky apod. 

- V případě, že jde plavat dítě a pracovník (dobrovolník) rozdílného pohlaví, předem se 

oba domluví na tom, že se každý převlékne ve svém prostoru šaten a pak se sejdou na 

určeném místě. Dítě rozhodně nesmí jít samo z šatny přímo do bazénu!  

- Nevzdalovat se z prostoru, který určí pracovník, svévolně skákat do vody. 

- Chovat se způsobem, který sebe ani nikoho dalšího neohrožuje: vzájemně se potápět, 

srážet a vhazovat jiné osoby do vody, pobíhat po ochozech a skákat do vody mimo 

místa k tomu vyhrazen. 

 

Bruslení, na co pracovník dbá: 

- Na ledové ploše a na kolečkových bruslích: 

- Pracovník seznámí účastníky s vhodným oblečením a výbavou. 

- Upozorní na pravidla na kluzišti a na využívání parku a cyklistické stezky. 

- Sdělí časový rozvrh.  
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Osnova poučení (pracovník provede děti touto osnovou): 

- Obsah a charakter činnosti. 

- Místo, prostor pro činnost 

- Časový plán. 

- Dotázat se na možné potíže u dítěte (alergie, nevolnost atd.). 

- Co se od dítěte očekává a naopak neočekává. 

- Dítě se musí řídit se pokyny pracovníků. 

- Kde bude dítě, které se nechce nebo nemůže zúčastnit. 
- Pro každé dítě kartička se jmény a kontakty na pracovníka,  na recepci P-centra a adresou P-

centra. 

- Naplánovat přesun na místo bruslení. 

- Předem se domluvit na vhodném oblečení a výbavě (na led rukavice, vhodná je přilba, 

na kolečkové brusle chrániče na kolena, lokty, rukavice, přilba) 

- Chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům. 

- Na cyklistické stezce se držet vpravo. 

 

Návštěva lezecké stěny, lanového centra, laser arény apod., na co pracovník dbá: 

 

Osnova poučení (pracovník provede děti touto osnovou): 

- Obsah a charakter činnosti. 

- Místo, prostor pro činnost 

- Časový plán. 

- Dotázat se na možné potíže u dítěte (alergie, nevolnost atd.). 

- Dítě se musí řídit se pokyny pracovníků. 

- Naplánovat přesun na místo. 

- Seznámit s časovým rozvrhem. 

- Před návštěvou seznámit děti s pravidly zařízení. 

 

 

 

Postup při rizikové události 
 

 

Postup pro pracovníka RCUM: 

 

1. Pracovník zajistí bezpečnost svou a když je tam víc dětí, tak všech ostatních. 

2. Pokud pracovník vyhodnotí situaci jako vážnou, volá sanitku (tel. 155) a pak 

telefonuje rodiči a pak informuje vedoucí Rodinného centra U Mloka. 

3. Pokud pracovník vyhodnotí situaci, že není třeba volat sanitku, pracovník telefonuje 

rodiči, vysvětlí situaci a s rodičem se domluví, zda má volat sanitku nebo si rodič dítě 

vyzvedne.  

 



P-centrum, spolek.  Rodinné centrum U Mloka, které poskytuje Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.  

  

Příloha smlouvy č. 5 

 

12/15 

Postup pro dobrovolníka: 

1. Dobrovolník zajistí bezpečnost svou a dítěte. 

2. Pokud dobrovolník vyhodnotí situaci jako vážnou, volá sanitku (tel. 155), jako 

doprovod jede s dítětem. 

3. Pak telefonuje v tomto pořadí: koordinátorovi dobrovolníků 792 530 183, pokud by 

koordinátor nebyl dostupný, volá na mobil Rodinného centra U Mloka 739 201 206, 

nebo recepci P-centra 585 221 983. 

4. Pracovník telefonuje rodiči. 

 

1. Dobrovolník zajistí bezpečnost svou a dítěte. 

2. Pokud dobrovolník vyhodnotí situaci, že není třeba volat sanitku, telefonuje 

v tomto pořadí: koordinátorovi dobrovolníků 792 530 183, pokud by koordinátor 

nebyl dostupný, volá na mobil Rodinného centra U Mloka 739 201 206, nebo recepci 

P-centra 585 221 983.  

3. Pracovník telefonuje rodiči, koordinuje s ním další postup a ten sdělí dobrovolníkovi. 

 

Traumatologický plán pro RCUM  
 

Obsah traumatologického plánu: 
1. Vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci 

2. První pomoc 

3. Důležitá telefonní čísla 

 

1. Vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci 

 

Lékárnička je k dispozici na těchto místech: Žurnál a Sklad sportovních potřeb 

 

Je vybavena s přihlédnutím k povaze prováděných činnosti. Za obsah (doplňování a výměnu 

prošlých léků) odpovídá:  Ondřej Toth, pracovník Rodinného centra U Mloka. 

 

Doporučený obsah lékárničky: 

 

KS MATERIÁL 

2x Acylpirin tabl.10  

1x Carbosorb tal.  

1x Gastrogel  

1x Opthal 

1x Ataralgin 

1x Septonex 

2x gáza hydrofilní á 5 ks 

1x Spofaplast 2,5cm x 2 m 

1x Spofaplast rychloobvaz 6cm x 1 m 

2x obinadlo hydrofilní sterilní 6cm x 5 m 
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1x obinadlo škrtící pryžové 70 cm 

4x obvaz Nerit 

10x polštářek Porin 

10x obinadlo hydrofilní sterilní 10 cm x 5m 

1x šátek trojcípý 

2x vata obvazová skládací 

2x rouška resuscitační 

6x špendlík zavírací 

1x Traumacel zásyp 
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První pomoc 

 

Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život. Nejdůležitější je 

pomoc poraněným při úrazech, jak pracovních, tak i nepracovních tak, aby škody na zdraví i 

následky úrazu byly co nejmenší. Tento plán slouží jako podklad ke všem typů školení, viz 

poslední bod osnov školení zaměstnanců. 

Traumatologický plán je zpracován pro potřeby Rodinného centra U Mloka a jeho obsah je 

především zaměřen na poskytování první pomoci dětem.  

 

www.eskoleni.cz - www.prevent.cz 
KARTA PRVNÍ POMOCI 

Podrobná příručka k První pomoci je v lékárničce RCUM. 
Zjisti, co se stalo! Zavolej pomoc! Dbej o vlastní bezpečnost! 

 

Zastav krvácení Uvolni dýchací cesty 

stlač místo nad ranou nebo v ráně zakloň hlavu 

končetinu zvedni nad úroveň srdce předsuň dolní čelist a pootevři ústa 
Nepřímá masáž srdce a umělé dýchání 
30 stlačení hrudníku 2 vdechy 
Stabilizovaná poloha 

 
     

KRVÁCENÍ 

Stlač místo nad ránou nebo v ráně, postiženého polož a poraněnou končetinu zvedni nad 

úroveň srdce. Přilož sterilní obvaz. Neodstraňuj větší tělesa z rány. Pokud obvaz prosakuje, 

přidej další vrstvu (obvaz nesundávej). 
BEZVĚDOMÍ 

Zkontroluj dýchací a oběhové funkce. Ulož postiženého do stabilizované polohy. 

Při zástavě dýchání a krevního oběhu zahaj nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání z úst do 

úst. Proveď dva úvodní vdechy a zkontroluj pohyby hrudníku. Navaž nepřímou srdeční 

masáží, udržuj poměr frekvence stlačení a vdechů 30 : 2. 
ŠOK 

Udržuj slovní kontakt s postiženým, zabraň ztrátám krve, zajisti teplo, nepodávej tekutiny ani 

léky. Postiženého ulož do protišokové polohy na zádech, dolní končetiny jsou zdvižené nad 

podložku o cca 40 cm. 
PORANĚNÍ PÁTEŘE 

S postiženým, pokud to není nezbytné, nehýbej. Zkontroluj dýchací a oběhové funkce. 

Při zástavě dýchání a krevního oběhu zahaj nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání z úst do 

úst. 
PORANĚNÍ BŘICHA 

Zranění zakryj sterilním obvazem. Neodstraňuj tělesa z rány. Nepodávej tekutiny! Pokračuj 

jako při postupu „ŠOK“. 
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PORANĚNÍ HLAVY 

S hlavou postiženého nehýbej. Při krvácení z nosu postiženého posaď a mírně předkloň. Při 

krvácení z ucha ulož postiženého do polosedu s hlavou nakloněnou na poraněnou stranu, aby 

krev mohla volně vytékat z ucha. 
ZLOMENINY 

Se zlomenou končetinou nehýbej, ani ji nenapravuj! Zlomené kosti znehybni dlahami 

(kloub nad a pod zlomeninou). Otevřenou zlomeninu zakryj sterilním obvazem. 
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM 

Vypni elektrický proud nebo jiným bezpečným způsobem přeruš kontakt postiženého 

s elektrickým proudem! Při ztrátě vědomí postiženého pokračuj jako při postupu 

„BEZVĚDOMÍ“. 
POPÁLENINY 

Zastav působení tepla. Ochlazuj popálené místo studenou vodou po dobu nejméně 

10 minut. Popálené místo sterilně překryj, puchýře nepropichuj, přiškvařené látky 

nestrhávej. Pokračuj jako při postupu „ŠOK“. 

 

2. Důležitá telefonní čísla 

 

Tísňová volání, lze volat i z mobilních telefonů: 

Záchranná služba 155 

Policie - tísňové volání 158 

Hasiči 150 

Městská policie 156 

Místní hasiči  156 

Jednotný integrovaný záchranný systém 112 

Záchranná zdravotní služba: Operační 

středisko Olomouc 

585 544 444 

 
  

 

OŠETŘENÍ 
Urgentní příjem FNOL  588 445 855 

Rychlá záchranná pomoc FNOL  588 445 855 

Poliklinika Třída Svobody 585 506 111 

 

PORUCHY 
Voda 585 243 263 

Plyn 12 39 

Elektrika 840 850 860 

 

ZAMĚSTNANCI 
Ředitelka P-centra – PhDr. Dagmar Krutilová 731 520 102 

Žurnální služba P-centra 585 221 983; 733 362 942 

Mobil Rodinného centra U Mloka 739 201 206 

Koordinátor dobrovolníků 792 530 183 

Vedoucí Rodinného centra U Mloka 734 487 107 

 


