
 

Řešení krizových a nestandardních situací  
 

 
Tento postup zahrnuje popis a řešení krizových a nestandardních situací. 
 

HAVÁRIE VODY, TEPLA, ELEKTŘINY 
K úplnému uzavření provozu dětské skupiny může dojít např. z důvodu havárie, přerušení dodávky 
vody, tepla nebo elektřiny. V tomto případě odpovědný zaměstnanec informuje neprodleně rodiče 
dítěte o vzniklé situaci. 
K omezenému provozu dětské skupiny může dojít např. při předen nahlášeném krátkodobém 
přerušení dodávky elektřiny nebo vody. Pověřená osoba dětské skupiny informuje rodiče o této 
skutečnosti a přizpůsobí denní program dětské skupiny nastalé situaci.  
 

POŽÁR 
V případě požáru nebo kouře je pečující osoba povinna postupovat dle evakuačního plánu a zajistí 
dětem bezpečný odchod z prostor dětské skupiny. 

 
NEMOC ZAMĚSTNANCE 
Při onemocnění pečující osoby zajistí poskytovatel dětské skupiny adekvátní personální náhradu. 
 

NEVYZVEDNUTÍ DÍTĚTE 
Pokud si rodič (nebo osoba jím pověřená – viz Evidenční list dítěte) osobně nevyzvedne dítě do konce 
provozní doby, bude nejprve kontaktován telefonicky. Pokud se nebude možné spojit s rodičem 
dítěte (nebo pověřenou osobou) a nepodaří se dítě předat pověřené osobě do 16 hodin daného dne, 
pečující osoba dětské skupiny kontaktuje Policii ČR. 
 

NEMOC A ÚRAZ DÍTĚTE 
Do dětské skupiny mohou rodiče přivést pouze dítě zdravé, které nemá žádné příznaky nemoci či 
infekce, jako například kašel, průjem, zvracení, vši. V případě akutních infekčních stavů nepodává 
pečující osoba dětem žádné léky. Pečující osoba má právo nemocné dítě odmítnout převzít. Při 
náhlém onemocnění dítěte nebo při výskytu vší u dítěte v dětské skupině jsou rodiče telefonicky 
informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve vyzvednout. 
V případě úrazu dítěte je pečující osoba povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i 
lékařské vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni neprodleně. O úrazu je pořízen záznam do 
knihy úrazů.  
Rodiče mají povinnost hlásit výskyt každého infekčního onemocnění v rodině (neštovice, žloutenka, 
mononukleóza aj.) vedoucímu pracovníkovi nebo pečující osobě. Dětská skupina je povinna přijmout 
hygienická opatření, která zabrání dalšímu šíření onemocnění v prostorách dětské skupiny. 
 

 
 

 
V Havlíčkově Brodě dne 16. 6. 2022 
 
 
…………………………………………………. 
Bc. Veronika Vašíčková 
Statutární zástupce Oblastní charity Havlíčkův Brod 


