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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

 

I. Obecná část 

 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů  

Zákon č. 258/2000  Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), v § 108 

odst. 2 zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví k provedení § 7 odst. 1 tohoto zákona. 

Ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví stanoví hygienické požadavky na 

prostory a provoz škol a školských zařízení zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, 

zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, služby 

péče o dítě v dětské skupině nad 12 dětí a živností, jejichž předmětem je péče o děti do 3 let 

věku nebo výchova, výuka anebo mimoškolní vzdělávání dětí nad 3 roky věku v předškolním 

zařízení, soukromé škole nebo zařízení sloužícím odbornému vzdělávání, nezařazených do 

rejstříku škol a školských zařízení. Podle § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, 

provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid a nakládání 

s prádlem, které musí splňovat školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku,  

s výjimkou zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských 

zařízení a zařízení školního stravování, a dále tuto povinnost musí plnit zařízení sociálně 

výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen "zařízení pro 

výchovu a vzdělávání"), osoba provozující v provozovně živnost, jejíž náplní je péče o děti do 

3 let věku nebo výchova, výuka anebo mimoškolní vzdělávání dětí nad 3 roky věku 

v předškolním zařízení, soukromé škole nebo zařízení sloužícím odbornému vzdělávání, 

nezařazených do školského rejstříku a dále poskytovatel péče o dítě v dětské skupině, pokud 

se jedná o dětskou skupinu nad 12 dětí.     

Právním předpisem, kterým se provádí § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, je 

vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. 

(dále jen „vyhláška“). 

Zákonem č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, došlo 

k zařazení lesních mateřských škol do rejstříku škol a školských zařízení. Lesní mateřské 

školy jsou definovány v § 34 odst. 9 školského zákona („Za lesní mateřskou školu se považuje 

mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo 

zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní 

mateřské školy nesmí být stavbou.“). 

Vzhledem k rozšíření soustavy předškolního vzdělávání a definici lesní mateřské školy je 

nutné stanovit hygienické požadavky na provoz lesních mateřských škol. Požadavky 

stanovené vyhláškou nelze v plném rozsahu vztáhnout na lesní mateřské školy, protože zde 

stanovené požadavky se vztahují na zařízení pro výchovu a vzdělávání, které jsou stavbou ve 

smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, přičemž zázemí lesní mateřské školy stavbou být nesmí. Z tohoto 

důvodu je nutné stanovit pro provoz lesních škol odlišné hygienické požadavky s ohledem na 
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charakter lesních mateřských škol, které představují alternativu k běžným mateřským školám. 

Proto se navrhuje novelizace vyhlášky za účelem stanovení hygienických požadavků na 

provoz lesních mateřských škol s cílem zajistit ochranu zdraví dětí a snížit riziko vzniku a 

šíření infekčních onemocnění.  

  

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích 

na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve 

znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., je prováděcím právním předpisem k zákonu o ochraně 

veřejného zdraví.   

Předložený návrh navazuje na zákonné zmocnění  vyplývající z § 108 odst. 2 zákona 

o ochraně veřejného zdraví, podle kterého Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou 

hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, 

mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid a nakládání s prádlem pro zařízení pro 

výchovu a vzdělávání zapsaných do školského rejstříku a dalších uvedených v § 7 odst. 1 

zákona o ochraně veřejného zdraví.  

Návrh vyhlášky je v plném souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví.  

  

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Právní předpisy Evropské unie se na oblast, kterou vyhláška upravuje, nevztahují. Návrh není 

v rozporu s právem Evropské unie. Právní předpisy Evropské unie tuto oblast neupravují.  

Návrh vyhlášky má rovněž přímý vztah zejména k těmto předpisům Evropské unie:  

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 1907/2006 ze dne 28. ledna 

2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti 

potravin, 

 směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské 

spotřebě, ve znění pozdějších doplňků,  

pokud jde o pitnou vodu určenou k lidské spotřebě a dále pitnou vodu balenou.   

Judikáty soudních orgánů Evropské unie se na dotčenou právní úpravu nevztahují.  

Předložený návrh není v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství 

v Evropské unii, zejména se Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii. 

 

Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

Lesní mateřská škola je alternativou k běžným mateřským školám. Lesní mateřské školy 

kladou důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody, 

nejčastěji lesa. Odpočinek dětí probíhá v zázemí, které má nejrůznější podoby, např. jurty, 

chatky či maringotky. Děti z lesní mateřské školy však netráví celý rok jen ve venkovním 

prostředí (lese), ale součástí činnosti jsou i např. návštěvy divadel, muzeí.  

Lesní mateřské školy jsou již po určitou dobu provozovány v Dánsku, Německu, Švédsku a  

v dalších zemích Evropy. Počátek historie lesních mateřských škol sahá do 50. let minulého 

století. První datum a místo založení lesní mateřské školy pochází z Dánska. Toto jednoduché 

řešení zapříčiněné i nedostatkem míst v klasických mateřských školách se rozvinulo      
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v pravidelnou dopolední péči o děti. V roce 1954 vznikla na základě jejich zkušenosti 

občanská iniciativa sdružující příznivce této myšlenky a byla založena historicky první lesní 

mateřská škola. V Dánsku je dnes tento způsob předškolní výchovy velmi rozšířený. Ve 

Švédsku existuje pod označením „Venku za každého počasí“ kolem stovky mateřských škol. 

V Německu vznikla první oficiálně uznaná lesní mateřská škola se statutem denního zařízení 

pro předškolní péči ve Flensburgu v roce 1993. V současné době v Německu nalezneme okolo 

1000 zařízení typu lesních mateřských škol. Tento typ zařízení je zřízen v Kanadě a                  

v současné době nachází své příznivce i v Japonsku. 

V České republice byl oficiální záměr zřídit výchovné a vzdělávací zařízení typu lesní 

mateřské školy představen v roce 2010. Dne 31. 8. 2004 zahájila činnost ekologicky 

orientovaná dvoutřídní mateřská škola „Semínko“ při Toulcově dvoře, při níž byla v roce 

2010 zřízena třetí venkovní třída mateřské školy, která byla provozována na principech 

lesních mateřských škol. V témže roce bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

vyhlášeno pokusné ověření provozu integrované lesní mateřské školy Lesníček při Mateřské 

škole Semínko v areálu Toulcova dvora. V roce 2010 vznikla také Asociace lesních 

mateřských škol1, která měla na konci roku 2014 110 členů a 42 nových čekatelů na členství.2  

V § 7 zákona o ochraně veřejného zdraví je upraven rozsah hygienických požadavků, které 

jsou povinny zajistit školy a školská zařízení zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení. 

Hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, 

mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid a nakládání s prádlem upravuje 

prováděcí právní předpis k zákonu o ochraně veřejného zdraví - vyhláška. Zákonem 

č. 178/2016 Sb., kterým se mění školský zákon, byly do soustavy škol a školských zařízení 

zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení zařazeny lesní mateřské školy. Lesní 

mateřské školy jsou definovány v § 34 odst. 9 školského zákona - „Za lesní mateřskou školu 

se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách 

mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní 

mateřské školy nesmí být stavbou.“ Pojem zázemí není blíže specifikován, a je vymezen 

pouze jediným požadavkem, a sice to, že se nesmí jednat o stavbu ve smyslu stavebního 

zákona, kde je „stavba“ definována v § 1odst. 3 („Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, 

která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické 

provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. 

Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu 

se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je 

stavba pro reklamu.“). Vzhledem k této skutečnosti nelze na provoz lesních mateřských škol 

aplikovat požadavky vyhlášky, protože ve vyhlášce stanovené požadavky se vztahují na 

výchovná a vzdělávací zařízení zřizovaná v režimu územního plánování a stavebního řádu.    

V § 147 školského zákona jsou stanoveny náležitosti žádosti o zápis do školy nebo školského 

zařízení do rejstříku, mezi které patří i povinnost předložení stanoviska příslušného orgánu 

ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze 

užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším počtu osob, které lze v těchto 

prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby, přičemž povinnost předložit 

stanovisko stavebního úřadu se na lesní mateřské školy nevztahuje (§ 147 odst. 3 školského 

zákona). I vzhledem k této skutečnosti je nutné stanovit základní hygienické požadavky na 

provoz lesních mateřských škol, jejichž naplnění by bylo osvědčeno orgány ochrany 

veřejného zdraví. Hygienické požadavky stanovené ve vyhlášce budou jednak podkladem pro 

                                                 
1 Zdroj informací: http://www.lesnims.cz/  
2 http://www.lesnims.cz/asociace-lms/vyrocni-zpravy.html  
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vydání stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví k zápisu lesní mateřské školy do rejstříku 

škol a školských zařízení a jednak pro výkon státního zdravotního dozoru orgánu ochrany 

veřejného zdraví. Nicméně v tomto případě je na místě připomenout, že musí být v případě 

provozu lesní mateřské školy brány v úvahu požadavky stanovené dalšími právními předpisy, 

zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů, stejně tak musí být dodržována další 

hygienická opatření stanovená zákonem o ochraně veřejného zdraví. V případě požadavků na 

stravování, přípravě pokrmů a manipulace s potravinami je nutné postupovat v souladu 

s přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie, kterými se stanoví obecné požadavky 

potravinového práva a požadavky na hygienu potravin. 

Vzhledem k alternativnímu charakteru lesních mateřských škol ke klasickým výchovným a 

vzdělávacím zařízením a různým možnostem realizace provozu lesních mateřských škol je 

možné stanovit hygienické požadavky pouze v obecné rovině. Při stanovení hygienických 

požadavků se vycházelo z analýzy provozu již existujících lesních mateřských škol nejen 

v České republice, ale i v zahraničí. Dále byly využity dostupné analýzy současného stavu 

lesních mateřských škol, které jsou registrovány v Asociaci lesních mateřských škol, poznatky 

terénní praxe odborných zaměstnanců orgánu ochrany veřejného zdraví. Konkrétní lesní 

mateřské školy budou mít své zázemí a s tím související činnosti zřízeny mnoha způsoby, 

které není možné v prováděcím právním předpise specifikovat, a tím konkretizovat 

hygienické požadavky. Základní tezí stále zůstává skutečnost, že v případě lesní mateřské 

školy se jedná o specifické zařízení, jehož pedagogický program je realizován především ve 

venkovním prostředí mimo zázemí. Mezi základní hygienické požadavky patří požadavek na 

provoz lesních mateřských škol v prostředí, které splňuje hygienické limity na hluk a limity 

znečištění ovzduší. Nezbytným hygienickým požadavkem je zajištění dostatečného množství 

pitné vody pro provoz lesní mateřské školy, přičemž je nutné zohlednit skutečnost, že lesní 

mateřská škola nemusí být připojena k vodovodnímu řadu. Lesní mateřská škola musí být 

vybavena vhodným hygienickým zařízením, tedy záchodem, kdy není podmínkou záchod 

splachovací, a dále vybavením pro mytí rukou s tekoucí pitnou vodou se základními 

hygienickými potřebami (toaletní papír, mýdlo a prostředky na hygienické osušení rukou). 

Obecným požadavkem je, aby zázemí bylo udržováno v čistotě a ve stavu, který nebude 

ohrožovat zdraví dětí, a musí být k dispozici prostředky pro poskytnutí první pomoci. 

Vzhledem k tomu, že většinu času tráví děti včetně pedagogického dozoru ve venkovním 

prostředí, je nutné, aby materiální vybavení lesní mateřské školy a zejména osobní věci dětí, 

kam může patřit např. náhradní oblečení nebo obuv, doplňkové hygienické potřeby, léky, 

mohly být uloženy v suchém prostředí, a nedocházelo k jejich poškození vlhkem. Protože děti 

v lesních mateřských školách pobývají většinu času stráveného v tomto typu výchovného a 

vzdělávacího zařízení v podstatě bez omezení, je nezbytné, aby zázemí umožňovalo v případě 

nepříznivých klimatických podmínek jejich zahřátí a ochranu. S ohledem na skutečnost, že se 

jedná o děti předškolního věku, jejichž fyziologickou potřebou je i odpolední spánek, a které 

vzhledem ke svému věku nejsou schopné celý den pobývat ve venkovním prostoru bez 

odpovídajícího odpočinku, který je nezbytný pro zdravý vývoj dítěte a pro jeho zdraví je 

fyziologickou nutností, je nutné zejména v případě celodenního pobytu zajistit, aby zázemí 

umožňovalo odpočinek dětí.   
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Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 

dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 

osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 

na životní prostředí 

Návrh povinností stanovených vyhláškou nebude mít v podstatě žádný hospodářský a finanční 

dopad. Podle informací Asociace lesních mateřských škol je v současné době provozováno 

cca 140 lesních mateřských škol3, jejichž rozložení není rovnoměrné. Nejvíce lesních 

mateřských škol je ve Středočeském kraji (21) a v hlavním městě Praze (20), a dále 

v Jihomoravském kraji, kde je provozováno 16 lesních mateřských škol, z toho 15 v městě 

Brně, a dále v Moravskoslezském kraji je provozováno 11 lesních mateřských škol 

V ostatních krajích se počty pohybují v jednotkách (1 až 7). Jedná se však o údaj orientační, 

kdy se jedná pouze o lesní mateřské školy, které jsou členy Asociace lesních mateřských škol. 

V roce 2014 byly zpracovány a publikovány Standardy kvality lesních mateřských škol4, 

kterými se lesní mateřské školy sdružené v Asociaci lesních mateřských škol, kdy lze 

předpokládat, že se jedná o většinu lesních mateřských škol provozovaných na území České 

republiky, řídí. Vzhledem k tomu, že tyto standardy zahrnují rovněž požadavky na provoz 

lesních mateřských škol (kapitola III. Provozní standardy), kde se prohlašuje splnění ve 

standardech definovaných hygienických požadavků na provoz lesních mateřských škol a dále 

zpracování provozního řádu lesní mateřské školy, nelze předpokládat žádné podstatné náklady 

na provoz současných lesních mateřských škol. Zřízení a podmínky provozu lesních 

mateřských škol, které jsou již v provozu, byly konzultovány s orgány ochrany veřejného 

zdraví.  

Mezi pozitivní dopady patří stanovení jasných základních hygienických požadavků, třebaže 

jen rámcových, pro provoz lesních mateřských škol, jejichž smyslem je ochrana zdraví dětí, a 

skutečnost, že tato pravidla budou jednotná pro provoz všech lesních mateřských škol. 

Realizace povinností stanovených právním předpisem nebude mít žádný podstatný dopad na 

státní správu, konkrétně na Ministerstvo zdravotnictví – orgány ochrany veřejného zdraví, 

pokud jde o výkon státního zdravotního dozoru a vydávání stanoviska k zápisu lesních 

mateřských škol do rejstříku škol a školských zařízení. Případné dopady lze očekávat v oblasti 

organizace státního zdravotního dozoru, případné finanční a personální náklady budou kryty 

ze stávajícího rozpočtu krajských hygienických stanic. Ze strany Ministerstva zdravotnictví 

bude zpracována metodická pomůcka ke sjednocení vydávání stanovisek orgánů ochrany 

veřejného zdraví podle § 147 školského zákona a ke sjednocení postupu při výkonu státního 

zdravotního dozoru nad dodržováním hygienických požadavků při provozu lesních 

mateřských škol.  

Na základě výše uvedeného nebude mít navrhovaná právní úprava žádné negativní sociální 

dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

Návrh vyhlášky nemá dopady na životní prostředí, neboť podstatou lesních mateřských škol 

je celoroční kontakt s přírodou a jsou organizovány činnosti, jejichž cílem je bližší poznání 

přírody. Partnerem Asociace lesních mateřských škol je ostatně také Ministerstvo životního 

prostředí (http://www.lesnims.cz/asociace-lms/partneri.html).  

 

                                                 
3http://www.mzp.cz/cz/news_160622_LMS  
4 http://www.lesnims.cz/lesni-ms/standardy-kvality.html  
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Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen 

Návrh nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace. Jedná-li se o zajištění rovnosti 

žen a mužů, navrhovaná opatření nejsou z tohoto hlediska diskriminační ani pro jednu 

skupinu. 

 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Návrh nemá žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů.  

 

Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 

korupčního rizika.  

 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo k bezpečnosti 

nebo obraně státu. 
 

Zhodnocení dopadů na výkon státní statistické služby 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by mělo dopad na výkon státní 

statistické služby.  

 

Zdůvodnění neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA) 

Před zpracováním návrhu vyhlášky byla provedena analýza dopadů, ze které vyplynulo, že 

realizací nově přijímaných požadavků nevzniknou žádné nové a rozsáhlé dopady na státní 

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, na administrativní zátěž pro orgány veřejné správy, na 

náklady plynoucí z regulace pro podnikatele a občany, na konkurenceschopnost, a na 

ekonomické a právní vztahy jak mezi orgány veřejné správy, tak i soukromými subjekty.               

Z tohoto důvodu byla uplatněna žádost o výjimku ze zpracování RIA v souladu s Obecnými 

zásadami pro hodnocení dopadů regulace (Usnesení vlády ze dne 14. prosince 2 011 č. 922) 

s účinnosti od 3. února 2016. Výjimka ze zpracování RIA byla schválena dopisem předsedy 

Legislativní rady vlády č. j. 16228/2016-OHR ze dne 7. září 2016.  
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II. Zvláštní část 

 

 

K Čl. 1 

K bodu 1 

Návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., se do textu vkládá nové 

ustanovení - § 9, kterým se stanoví základní hygienické požadavky na provoz lesních 

mateřských škol, a to s ohledem na jejich charakter. 

Vzhledem k tomu, že převážná většina pedagogického programu bude realizována ve 

venkovním prostředí, a provoz lesní mateřské školy bude probíhat mimo stavby, je nutné 

zajistit, aby lesní mateřská škola byla umístěna v území, kde nelze předpokládat znečištění 

ovzduší nad stanovené hygienické limity nebo kde nelze předpokládat překročení 

hygienického limitu hluku pro chráněný venkovní prostor.  

Lesní mateřská škola musí zabezpečit pro svůj provoz dostatečné množství pitné vody, která 

splňuje hygienické požadavky příslušného právního předpisu, a to v rozsahu zajišťujícím 

odpovídající pitný režim, osobní hygienu a pro potřeby poskytnutí první pomoci. Vzhledem 

k předpokladu, že lesní mateřská škola nebude napojena na vodovodní řad, je alternativou 

donáška nebo dovoz pitné vody ve vhodných nádobách, které musí být určeny pro tento účel a 

musí být čisté, uzavíratelné a zhotovené z materiálů určených pro styk s potravinami. Těmito 

nádobami mohou být například barely. 

Lesní mateřská škola musí mít zajištěno vhodné hygienické zařízení, kde se předpokládá, že 

sestává ze záchodů a zařízení k mytí rukou, které však mohou být provedeny různou 

technickou formou (není podmínkou, aby se vždy jednalo o záchod splachovací), proto se 

neuvádí konkrétní specifikace a bude zcela na provozovateli lesní mateřské školy, jakým 

způsobem stanovený požadavek zajistí. Stanoví se pouze požadavek na zajištění tekoucí pitné 

vody pro mytí rukou a na vybavení prostředky osobní hygieny, a to nejméně v rozsahu 

toaletní papír, mýdlo a prostředky na hygienické osušení rukou.   

Vzhledem k tomu, že jediný požadavek na zázemí lesní mateřské školy stanovený ve 

školském zákoně je to, že se nesmí jednat o stavbu, a tedy vzhledem k rozmanitosti možného 

řešení zázemí, se hygienické požadavky na zázemí stanoví jen zcela obecně, a to ve vztahu 

k zajištění odpovídající úrovně ochrany zdraví dětí. Zázemí musí být vybaveno prostředky na 

poskytnutí první pomoci, a zázemí musí umožňovat uložení materiálního vybavení lesní 

mateřské školy a osobních věcí dětí v suchu.  

Zázemí lesní mateřské školy musí zajistit podmínky pro odpočinek dětí, a to s ohledem na 

skutečnost, že se jedná o děti předškolního věku se specifickými fyziologickými potřebami, 

mezi které patří např. i odpolední spánek. Zázemí lesní mateřské školy musí rovněž 

poskytnout dětem ochranu při nepříznivých klimatických podmínkách a v návaznosti na výše 

uvedené musí poskytnout dětem i odpovídající zahřátí.  

S ohledem na zákon č. 178/2016 Sb., který novelizuje školský zákon a který v § 34 odst. 9 

definuje lesní mateřskou školu jako mateřskou školu, ve které vzdělávání probíhá především 

ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze 

k příležitostnému pobytu a které nesmí být stavbou, nelze na lesní mateřskou školu vztahovat 

§ 3 až 8 a § 10 až 23 a přílohy 1 až 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb.  
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K Čl. 2 

Účinnost vyhlášky se navrhuje dnem jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů. Zákon č. 178/2016 

Sb., nabyl účinnosti dnem 1. 9. 2016. Vzhledem ke skutečnosti, že lesní mateřské školy budou 

oprávněny žádat o zápis do rejstříku škol a školských zařízení již od tohoto dne, je nezbytné, 

aby tato vyhláška nabyla účinnosti co možná nejdříve, aby byly známy podmínky pro lesní 

mateřské školy, které musí splnit, aby mohly být zapsány do rejstříku škol a školských 

zařízení. Po dohodě mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem 

zdravotnictví není stanoveno přechodné období. 
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