
V. 

Vyhodnocení připomínek z meziresortního připomínkového řízení 

k návrhu vyhlášky,  

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. 

 

 

Připomínko- 

vé místo 

 

 

Znění připomínky 

 

 

 

Vyhodnocení připomínky 

 

 

ÚV  – 

místopřed-

seda vlády 

pro vědu, 

výzkum 

a inovace 

K § 9 odst. 1 – Doporučujeme v důvodové zprávě uvést, co se 

daným ustanovením konkrétně sleduje. 

Odůvodnění: 

Předmětné ustanovení lze interpretovat buď jako plošný 

zákaz lesních mateřských škol v lokalitách, kde se vyskytuje 

smog, nebo jako povinnost ovzduší sledovat a na případnou 

smogovou situaci reagovat vhodnými opatřeními. 

 

AKCEPTOVÁNO – připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí 

Text odstavce je přeformulován a odůvodnění doplněno v souladu 

s požadavky MŽP.   

Viz též připomínka MŠMT.  

ÚV - OKOM Po stránce formální: 

Předkladatel s níže uvedenou výhradou splnil formální 

náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, 

jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády,                         

v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 

2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací 

při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství 

České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

Oblasti návrhu se v širších souvislostech týká 

AKCEPTOVÁNO 

upraveno 
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 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

178/2002 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, 

v konsolidovaném znění 

V části „Zhodnocení slučitelnosti“ odůvodnění je zřejmě 

nedopatřením neúplně uvedeno rovněž nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (…o registraci, 

hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o 

zřízení Evropské agentury pro chemické látky…), které 

s předloženým návrhem navíc nijak zásadně nesouvisí. 

Žádáme ho tudíž z předmětné části odůvodnění vypustit.  

Připomínky a případné návrhy změn: 

K návrhu neuplatňujeme žádné věcné připomínky.   

Závěr: 

Návrh vyhlášky nezapracovává do právního řádu České 

republiky předpisy EU a není s právem EU v rozporu.  

Formální nedostatek návrhu žádáme upravit.  

 
MŽP 1. 1. § 9 odst. 1 návrhu vyhlášky týkající se umístění lesní 

mateřské školky lze považovat za problematický, jelikož 

zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, neuvádí oblasti, 

„kde lze předpokládat znečištění ovzduší nad stanovené 

limity“ (myšleno limity imisní). Zákon č. 201/2012 Sb. 

predikce znečištění ovzduší neprovádí, stanovuje však 

způsob, jakým se určuje, zdali v předmětné oblasti k 

překročení imisního limitu došlo, či nikoliv. Zákon č. 

201/2012 Sb. přitom hodnotí překročení imisních limitů s 

ohledem na roční charakteristiky. Typicky jsou tak dle zákona 

AKCEPTOVÁNO 

Text odstavce přeformulován a odůvodnění doplněno po dohodě s 

MŽP.  

§ 9 odst. 1 zní takto:  

„(1)Lesní mateřskou školu lze provozovat pouze na území, jehož 

kvalita ovzduší a úroveň hluku neohrožuje zdraví dětí.„ 

Viz též připomínka ÚV – místopředsedy vlády pro vědu, výzkum 

a inovace a MŠMT. 
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č. 201/2012 Sb. v roce N k dispozici údaje o stavu překročení 

imisních limitů v roce N-1 (ovšem s cca s půlročním 

zpožděním s ohledem na dobu potřebnou ke zpracování dat z 

monitorovacích stanic).  

Nepovažujeme však za vhodné vztahovat umístění lesní školy 

dle návrhu vyhlášky ani k údajům o stavu překročení imisních 

limitů  v předchozím kalendářním roce. Tyto oblasti se 

přirozeně každý rok mění v závislosti na skladbě zdrojů a 

meteorologických podmínkách hodnoceného roku. 

K optimálnímu nastavení podmínek provozu lesních 

mateřských škol ve vazbě na imisní hodnoty a limity 

navrhujeme sjednat schůzku. 

 

2. Ve 3. odstavci předkládací zprávy je vyhláška o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

mylně uvedena pod číslem 140/2005 Sb. místo správného 

410/2005 Sb. Doporučujeme opravit 
 

MV K čl. II – k účinnosti: 

 Možnost nabytí účinnosti právního předpisu ve lhůtě 

kratší než je patnáct dní po vyhlášení je dle § 3 odst. 3 zákon 

č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních 

smluv, podmíněna existencí naléhavého obecného zájmu a 

tento postup je chápán jako výjimečný. Skutečnost, že lesní 

mateřské školky mohou od 1. 9. 2016 žádat o zápis do 

rejstříku škol a školských zařízení, a tudíž jim mají být co 

nejdříve známy podmínky, které musí splnit, nepovažujeme 

za důvod, z kterého by šel dovozovat naléhavý obecný zájem, 

který je vyžadován rovněž čl. 53 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády. Komentář k čl. II ve zvláštní části odůvodnění 

je formulován v budoucím čase (viz „lesní mateřské školy 

AKCEPTOVÁNO 
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budou oprávněny žádat… již od [1. 9. 2016]“), avšak návrh 

vyhlášky byl předložen do mezirezortního připomínkového 

řízení až 11. října 2016, což nás vede k závěru, že absence 

prováděcí vyhlášky není tak urgentně pociťovaným 

nedostatkem. Ostatně navrhované požadavky na lesní 

mateřské školy nejsou nikterak překvapivé a ve svých velmi 

obecných formulacích nevybočují z běžných a 

očekávatelných nároků na zařízení, v nichž se mají 

vyskytovat děti. Doporučujeme ponechat alespoň zákonem 

předpokládanou základní patnáctidenní legisvakanční lhůtu. 

 
MŠMT 1. K § 9 odst. 1: Doporučujeme vyjasnit, zda se omezení 

provozu lesní mateřské školy týká pouze časového rozmezí 

v rámci kterého je ovzduší znečištěno, nebo se týká jiného 

časového úseku. 

 

AKCEPTOVÁNO – připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí 

Text odstavce přeformulován a odůvodnění doplněno v souladu 

s požadavky MŽP.  

Viz též připomínka ÚV – místopředsedy vlády pro vědu, výzkum 

a inovace.  

 

 
 

 2. K § 9 odst. 3: Doporučujeme formulaci „hygienické 

zařízení se záchodem“ (v jednotném čísle) nahradit 

formulací, která by směřovala k tomu, že tam musí být 

přiměřený počet záchodů. 

 

NEAKCEPTOVÁNO – připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí 

 Vzhledem k typu zařízení, jehož zázemí podle školského zákona 

nesmí být stavbou, a vzhledem k variabilitě možných řešení, se 

počty záchodů nestanovují. Počty se budou odvíjet od konkrétního 

způsobu provozu a umístění lesní mateřské školy. 

 

MPSV Obecná připomínka (nad rámec návrhu) 

Vítáme nastavení přiměřených hygienických 

požadavků na poskytovatele lesních mateřských škol a 

oceňujeme zohlednění současné situace lesních mateřských 

škol v ČR a zahraniční dobré praxe.  

NEAKCEPTOVÁNO – připomínkové místo vysvětlení 

akceptuje. 

Připomínka jde nad rámec předmětu novelizace a obsahově 

s novelizací nemá žádnou souvislost. 
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Požadujeme nicméně revizi celé vyhlášky č. 410/2005 

Sb. v obdobném duchu, jako je nový § 9 vymezující 

podmínky fungování lesních mateřských škol. Tj. místo 

konkrétních technických parametrů v oblasti požadavků na 

hygienické zařízení a šatny, prostorové podmínky apod., 

stanovit obecné požadavky stejně, jako je tomu v 

navrhovaném § 9, jak nám také ukládá usnesení Poslanecké 

sněmovny č. 355.  

Odůvodnění: 

V připravované Koncepci rodinné politiky je navrhováno 

opatření Revize a sjednocení hygienických a stavebních 

předpisů platných pro zařízení péče o děti, a to se týká 

především hygienické vyhlášky č. 410/2005 Sb. Současné 

hygienické požadavky komplikují rozvoj a zřizování služeb 

péče o předškolní děti. Pro poskytovatele těchto služeb jsou 

problematické především požadavky na velikost prostor 

(denní místnost, venkovní plocha) a na hygienická zařízení. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Nyní je prioritou stanovení podmínek pro lesní mateřské školy tak, 

aby mohly být zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení 

podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

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

pozdějších předpisů.  

Je třeba zdůraznit, že není možné srovnávat provoz lesních 

mateřských škol, a provoz zařízení, která jsou v souladu se 

stavebním zákonem stavbou, kdy požadavky na stavby jsou 

upraveny zejména stavebním zákonem a příslušnými prováděcími 

právními předpisy. U lesních mateřských škol „vzdělávání probíhá 

především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské 

školy“ (viz § 34 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.) a toto zázemí 

nesmí být podle školského zákona stavbou. 

Lesní mateřská škola pro zápis do rejstříku škol a školských 

zařízení podle § 147 odst. 1 písm. h) předkládá pouze popis zázemí 

(viz § 147 odst. 1 písm. f) školského zákona).  

Ministerstvo zdravotnictví však pro naplnění usnesení Poslanecké 

sněmovny č. 355 revizi vyhlášky č. 410/2005 Sb., zahájí na 

počátku roku 2017. Provedení přezkumu účinnosti právní 

úpravy si vyžádá konzultace nejen s MPSV a MŠMT, ale i 

dalšími dotčenými subjekty. 

MMR 1. V části, v níž je popisován vývoj lesních mateřských škol, 

by bylo vhodné pro upřesnění doplnit informaci o tom, 

kde se nachází zmiňovaný Toulcův dvůr.  

 

AKCEPTOVÁNO 

 

 2. Ve třetím odstavci na straně 3 doporučujeme opravit 

chybný odkaz na definici pojmu „stavba“, neboť tato se 

nenachází v § 1 odst. 3 stavebního zákona, jak je uvedeno, 

ale v § 2 odst. 3 stavebního zákona. 

AKCEPTOVÁNO 

Liberecký 

kraj 

Připomínka se váže k Předkládací zprávě a též k Odůvodnění 

- I. Obecná část, a týká se zde uvedeného výkladu pojmu 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ – vysvětleno - vypořádáno 

Připomínka jde nad rámec návrhu vyhlášky i nad rámec zákonného 
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zázemí k lesní mateřské škole.  

V textu předkládací zprávy a odůvodnění je uvedeno, že 

zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou, kdy jsou zde 

příkladmo uvedeny objekty zázemí, jako je jurta, chatka, či 

maringotka. K těmto uvedeným příkladům je nutné uvést, že 

tyto je nutné považovat za stavební díla, která vznikají 

stavebně montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně 

technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a 

konstrukce, bez zřetele na jejich účel využití a dobu trvání 

(sem lze zařadit uvedenou chatku a jurtu), kdy za stavbu se 

považuje také výrobek plnící funkci stavby  

(do kterého právě spadá i maringotka) ve smyslu stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb. V této souvislosti je nutné pak zmínit 

též judikaturu soudů, ze které vyplývá, že za stavební dílo 

považuje „výsledek záměrné lidské činnosti, jehož provedení 

vyžaduje určitou míru stavebně technických znalostí a 

dovedností“ ( viz např.  rozsudek NSS č.j. 4AS 78/2016 ze 

dne 4. 5. 2016).  

S ohledem na uvedené, nelze proto souhlasit s náhledem 

prezentovaným v předkládacím materiálu, že zázemí pro 

mateřskou lesní školu nesmí býti stavbou, když tento náhled 

je jednak v příkrém rozporu s pojmem stavba uvedeným 

v ust. § 2 odst. 3 stavebního zákona ale dále  

i v rozporu s judikaturou soudů. 

Návrh:  

Navrhujeme v rámci mezirezortního projednání tuto 

disproporci v náhledu na výklad pojmu zázemí lesní mateřské 

školy, zda je či není stavbou, znovu projednat se všemi 

zainteresovanými stranami a tím zabezpečit, aby v praxi 

nedocházelo k problému v území z hlediska jejich realizace. 

zásadní připomínka 

zmocnění pro její vydání. Tzn. tato vyhláška ani nemůže řešit, jak 

má zázemí lesní mateřské školy vypadat.   

Předkladatel se v odůvodnění vyhlášky drží pouze dikce § 34 

odst. 9 věta druhá školského zákona, která se vyjadřuje  

k zázemí lesní mateřské školy. 

Disproporce v tomto případě vznikla mezi § 2 odst. 3 stavebního 

zákona a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

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

znění pozdějších předpisů, který základní úpravu pro lesní mateřské 

školy upravuje (viz § 34 odst. 9 věta druhá).  

Příklady typu zázemí lesní mateřské školy je z odůvodnění 

vypuštěn.  Ovšem toto problematiku formy zázemí neřeší. Lesní 

mateřské školy jsou upraveny v § 34, 144, 174 a 149 školského 

zákona.  

Lesní mateřská škola pro zápis do rejstříku škol a školských 

zařízení podle § 147 odstavce 1 písm. h) školského zákona 

předkládá pouze popis zázemí (viz § 147 dost. 1 písm. f). 

V rámci posuzování pro účely stanoviska orgánu ochrany zdraví 

(viz § 147 odst. 1 písm. h) školského zákona) mohou krajské 

hygienické stanice v každém konkrétním případě konzultovat 

místně příslušný stavební úřad. Při praktickém posuzování tak bude 

postupováno případ od případu, a tedy bude hodnocena konkrétní 

situace. 

Odůvodnění je upraveno po konzultaci s Ministerstvem pro 

místní rozvoj – gestorem stavebního zákona.  
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Sdružení 

místních 

samospráv 

ČR 

Původní znění: 

V bezprostřední blízkosti zázemí lesní mateřské školy nebo v 

zázemí lesní mateřské školy musí být umístěno hygienické 

zařízení se záchodem a tekoucí pitnou vodou a prostředky 

osobní hygieny, zejména toaletní papír, mýdlo a prostředky 

pro hygienické osušení rukou. 

Navrhované znění  

V zázemí lesní mateřské školy nebo v bezprostřední blízkosti 

nepřesahující 50m musí být umístěno hygienické zařízení se 

záchodem a tekoucí pitnou vodou a prostředky osobní 

hygieny, zejména toaletní papír, mýdlo a prostředky pro 

hygienické osušení rukou. 

Zdůvodnění:  

Předložený návrh považujeme v dotčené části za nekonkrétní. 

Navržený text umožňuje značně odlišný výklad, který může 

vést k zásadně odlišnému zajištění hygienické péče a tím i 

standardu a nákladovosti provozu lesních mateřských školek.  

Navržená úprava snižuje míru variability a přispívá k 

sjednocení nezbytného minimálního standardu. 

Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO – připomínkové místo s vysvětlením 

nesouhlasí 

Vzhledem k velké variabilitě řešení uspořádání zázemí lesní 

mateřské školy nelze ani jednoznačně specifikovat vzdálenosti pro 

umístnění hygienických zařízení. 

Podle vymezení lesních mateřských škol se výchovně-vzdělávací 

program realizuje ve venkovním prostředí, jehož rozloha není 

definována.  

Lesní mateřská škola pro zápis do rejstříku škol a školských 

zařízení podle § 147 odstavce 1 písm. h) školského zákona 

předkládá pouze popis zázemí (viz § 147 dost. 1 písm. f). 

Pro zápis bude lesní MŠ předkládat stanovisko orgánu ochrany 

zdraví (viz § 147 odst. 1 písm. h) školského zákona). Při 

praktickém posuzování tak bude krajskou hygienickou stanicí 

postupováno případ od případu, a tedy bude hodnocena konkrétní 

situace. 

ČMKOS 1) Ustanovení § 9 odst. 1 vyhlášky požadujeme doplnit o 

následující větu: „K území, na kterém je umístěna 

lesní mateřská škola, musí vést přístupová 

komunikace.“ 

Odůvodnění: 

Lesní mateřské školy kladou důraz na pobyt dětí v přírodě a 

vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody, nejčastěji 

lesa. Předložená vyhláška pak hovoří o tom, že lesní 

mateřskou školu lze provozovat pouze mimo území, kde lze 

předpokládat znečištění ovzduší nad stanovené limity nebo 

NEAKCEPTOVÁNO připomínkové místo s vysvětlením 

nesouhlasí 

Ke stanovení tohoto požadavku nemá MZ zákonné zmocnění. 

Podle vymezení lesních mateřských škol se výchovně-vzdělávací 

program realizuje ve venkovním prostředí, jehož rozloha není 

definována. Je tedy v kompetenci pedagogického dozoru, aby 

výchovně-vzdělávací program realizoval v lokalitě, která je snadno 

dostupná. 

Viz též § 34 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.  
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překročení hygienického limitu hluku pro chráněný venkovní 

prostor, ale žádným způsobem již neřeší přístup na tato 

území.  

ČMKOS považuje za nezbytné zajistit, aby k těmto územím 

vedla přístupová komunikace, a to tak, aby v případě potřeby 

byl umožněn okamžitý přístup záchranných složek do lesní 

mateřské školy. Bez přístupové komunikace by pomoc 

záchranných složek např. v případě ohrožení zdraví či 

majetku nemusela být poskytnuta včas. Tuto připomínku 

považuje ČMKOS za zásadní. 

 
 

(9) 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 stavbou60). 

Viz též § 7 odst. 1 zákona č. 258/2004 Sb.  

(1) Školy a školská zařízení9) zapsaná do školského rejstříku10),  

s výjimkou zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení školního 

stravování, a dále zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc10a) (dále jen "zařízení pro 

výchovu a vzdělávání") jsou povinny zajistit, aby byly splněny 

hygienické požadavky upravené prováděcím právním předpisem na 

prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, 

mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid a nakládání 

s prádlem. Povinnost uvedenou ve větě první má i 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 

rejstříku škol a školských zařízení a dále poskytovatel služby péče 

o dítě v dětské skupině, pokud se jedná o dětskou skupinu nad 12 

dětí. 

 

 2)  V ustanovení § 9 odst. 3 požadujeme za slova „musí být 

umístěno“ vložit slova „odděleně od dalšího prostoru“ a 

za slovo „mýdlo“ požadujeme vložit slova „v dávkovači“.  

Odůvodnění: 

Požadujeme, aby bylo stanoveno, že hygienické zařízení 

v zázemí lesní mateřské školy musí být umístěno odděleně od 

ostatního prostoru. Specifikace umístění hygienického 

zařízení v zázemí lesní mateřské školy zamezí tomu, že 

v jednom zázemí (např. stan, lesní přístřešek, jurta či 

NEAKCEPTOVÁNO - připomínkové místo s vysvětlením 

nesouhlasí 

Požadavky na LMŠ jsou záměrně koncipovány obecně tak, aby 

postihly všechny situace. Ne ve všech případech se dá 

předpokládat, že bude možné umístit mýdlo v dávkovači, a 

v případě stanovení takového striktního požadavku by v jiných 

případech nebylo možné použít alternativní řešení. 

Ostatně vhodnost umístění hygienického zařízení a jeho vybavení 
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maringotka) budou děti odpočívat, jíst a zároveň používat 

např. chemický záchod, který nebude nikterak oddělen od 

ostatního prostoru.  

Dále požadujeme, aby se v lesních mateřských školách 

používala mýdla v dávkovači a nikoliv tuhá mýdla. 

Specifikace použití mýdla v dávkovači představuje preventivní 

krok, protože tuhá mýdla nezaručí dostatečnou kvalitu mytí 

rukou. Povrch tuhého mýdla může být kontaminován 

mikroorganismy, které se jeho opakovaným použitím mohou 

přenášet na ruce dalších dětí. Správné mytí a osušení rukou je 

bariérovým mechanismem, který tak přeruší případný přenos 

infekčního onemocnění. Tuto připomínku považuje ĆMKOS 

za zásadní. 

 

hygienickými prostředky musí posoudit orgán ochrany veřejného 

zdraví, který je žádán o stanovisko, a který je odborně způsobilý 

k posouzení všech rizik provozu lesních mateřských škol ve vztahu 

ke zdraví dětí umístěných v těchto školských zařízeních.  

 

 3) Na závěr ustanovení § 9 požadujeme vložit následující 

odstavec 7 tohoto znění: 

„7) „Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela 

vynechán při mimořádně nepříznivých klimatických 

podmínkách.“ 

Odůvodnění: 

Ustanovení § 9 odst. 6 stanoví, že na lesní mateřské školy se 

nevztahují § 3 až 8 a 10 až 23 a příloha č. 1 až 3 k této 

vyhlášce. Na lesní mateřské školy se tedy nevztahuje ani 

ustanovení § 21, které mimo jiné upravuje i pobyt venku při 

mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách, a to tak, 

že v zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit 

s ohledem na venkovní teploty a že pobyt venku může být dále 

zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně 

nepříznivých klimatických podmínkách.  

Ačkoliv je koncept lesních mateřských škol založen na 

celoročním pobytu dětí v přírodě, je třeba regulovat pobyt 

dětí venku při mimořádně nepříznivých klimatických 

NEAKCEPTOVÁNO - připomínkové místo s vysvětlením 

nesouhlasí 

K tomuto MZ nemá zákonné zmocnění.  

Lesní mateřské školy jsou zařízením, která jsou definována jako 

zařízení, jejichž činnost je realizována za každého počasí a 

celoročně ve venkovním prostředí.  

Je tedy na odpovědnosti pedagogického dozoru, jak vyhodnotí 

aktuální klimatické podmínky a jaká v této souvislosti přijme 

opatření. Z hlediska zaměření lesních mateřských škol nelze do této 

kompetence vstupovat a pobyt dětí ve venkovním prostředí 

jakkoliv regulovat. 
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podmínkách. Požadujeme proto, aby i lesním mateřským 

školám bylo stanoveno, že pobyt venku lze zkrátit nebo zcela 

vynechat při mimořádně nepříznivých klimatických 

podmínkách tak, aby děti nebyly nuceny být venku za každého 

počasí. Tuto připomínku považuje ĆMKOS za zásadní. 

 
 4) Na závěr ustanovení § 9 požadujeme doplnit odstavec 8 

tohoto znění:  

„(8) Lesní mateřská škola musí při provozu vykonávat 

všechny činnosti způsobem, kterým se zabrání vzniku a 

šíření infekčních onemocnění.“ 

Odůvodnění: 

1) Vzhledem k tomu, že na lesní mateřské školy se 

nevztahují § 22 a 23 vyhlášky, které upravují úklid 

škol a školských zařízení a výměnu lůžkovin, považuje 

OSZSP za nezbytné zajistit alespoň minimální 

standard hygienických požadavků při úklidu a při 

manipulaci s lůžkovinami v těchto zařízeních. Tuto 

připomínku považuje ĆMKOS za zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO - připomínkové místo s vysvětlením 

nesouhlasí 

 

Tato povinnost vyplývá ze samotného zákona č. 258/2000 Sb., 

 o ochraně veřejného zdraví, a není možné povinnosti stanovené 

zákonem opakovat v prováděcím právním předpisu. 

Navíc i při zachování všech hygienických podmínek a opatření 

není taková podmínka vždy naplnitelná.  

Viz též např. § 7 odst. 3 zákona č. 208/2000 Sb. „K předcházení 

vzniku a šíření infekčních onemocnění je zařízení pro výchovu a 

vzdělávání povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří 

vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a 

mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.“. 

 

 

V Praze dne              listopadu 2016                                                                                                         Podpis 

Vypracoval:              Mgr. Jana Patková 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAG5KFHLX)


