
Metodický materiál projednaný na Ministerstvu zdravotnictví dne 23.1.2012 ve spolupráci se 
Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje 
 

Ustanovení hygienických podmínek v zařízeních typu lesní mateřské 
školy 

 
 

I. Obecná ustanovení 
 
Ustanovení hygienických podmínek v zařízeních typu lesní mateřské školy (dále „ustanovení“) 
vydává Ministerstvo zdravotnictví jako předpis určený především zřizovatelům a provozovatelům 
zařízení typu lesních mateřských škol definovaných v čl. 2. za účelem zajištění nezávadného 
provozu tohoto typu zařízení.  
Ustanovení je doporučeným materiálem pro Krajské hygienické stanice při provádění kontroly 
podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“).  

 
č1ánek 1  
Předmět úpravy 
 
Předmětem úpravy je stanovení hygienických podmínek v zařízeních typu lesní mateřské školy.  
Ustanovení   
a) vymezuje základní terminologii; 
b) popisuje minimální požadavky pro zajištění nezávadných hygienických podmínek v zařízeních 
typu lesní mateřské školy. Konkrétně ukládá způsob zajištění stravování, vody, toalet a nakládání 
s odpady, vybavení zázemí, provoz. 
 
článek 2  
Vymezení základních pojmů 
 
Zařízení typu lesní mateřské školy (dále zařízení LMŠ) vychází z pedagogického konceptu lesní 
mateřské školy, který představuje alternativní formu předškolního vzdělávání, která je v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Jedná se o typ předškolního 
zařízení, kde probíhá výchova a vzdělávání primárně v přírodě, obvykle v prostředí lesa. 
Podmínkou provozování činnosti zařízení LMŠ je vzdělávací program probíhající průměrně alespoň 
ze 70% v přírodě. Z důvodu orientace vzdělávacího programu zařízení typu lesní mateřské školy na 
venkovní prostředí proto není vyžadováno zajištění podmínek dle vyhl. 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 „vyhl. 410“). Podmínky na prostory 
a provoz zařízení typu lesní mateřské školy jsou dále specifikovány v čl. 3,4,5,6 tohoto ustanovení. 
 
Zázemí zařízení typu lesní mateřské školy (dále zázemí LMŠ) má obvykle podobu maringotky, 
jurty, týpí, chaty, může se také jednat o nevyužívané veřejné či soukromé prostory apod. Zázemí je 
primárně využíváno k uložení metodických pomůcek, náhradního oblečení dětí, v některých 
případech k vaření (viz čl. 3 tohoto ustanovení). Během vzdělávacího programu s dětmi je zázemí 
LMŠ využíváno příležitostně – v případě extrémního počasí, pro dílčí část programu vázanou na 
interiér, a pro odpočinek dětí po obědě. Zázemí LMŠ je vždy možné vytápět, a to na takovou 
teplotu, která umožňuje zahřátí a odpočinek dětí při jakémkoli počasí. Zázemí LMŠ není určeno pro 
celodenní pobyt dětí, pokud zároveň nesplňuje podmínky stanovené ve vyhl. 410. 
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článek 3  
Způsoby zajištění stravování 
 
1. Za nejvhodnější způsob zajištění stravování lze považovat stravování v jídelně mateřské školy či 
v jiném stravovacím zařízení, které sestavuje jídelníček podle stravovacích potřeb předškolních 
dětí. V případě blízké mateřské školy, která projeví zájem o spolupráci se zařízením LMŠ, se 
doporučuje ověřit možnost využít / navýšit kapacitu kuchyně a jídelny této MŠ. 
 
2. Stravování lze zajistit dovozem obědů v uzavřených transportních nádobách. Transportní nádoby 
jsou přímo určené k této funkci (např. várnice). Zařízení LMŠ postačí jedna sada transportních 
nádob v případě, že lze zajistit jejich mytí (a) dodavatelem obědů, (b) v místě zázemí LMŠ pod 
tekoucí teplou vodou (viz čl. 4). Dodavatelem obědů může být (a) stravovací zařízení (viz čl.3., bod 
1), (b) živnostník, (c) domácnost (viz čl.3, bod 3). 
 
3. Obědy pro zařízení LMŠ je možné připravovat v domácnosti při dodržení následujících 
podmínek. Podmínky, které je nutné splnit pro přípravu obědů pro zařízení LMŠ vyplývají ze zásad 
správné výrobní praxe stanovené v nařízeních EU. Pro osobu, která přípravu obědů zajišťuje, 
vyplývají povinnosti podle zákona 258. Osoby mají ohlašovací povinnost ke KHS, vlastní zdravotní 
průkaz a mají znalosti příslušných předpisů. Vytvoří, zavedou postup založený na zásadách HACCP 

a budou podle něj postupovat.  Podmínky stanovené pro přípravu stravování v domácnosti výhradně 
určené pro zařízení typu LMŠ jsou: (a) strava je připravována odděleně od domácí stravy (tzn. má 
pro zařízení LMŠ zvláštní prkénka a náčiní, označený box v lednici, označenou přihrádku na 
suroviny), (b) příprava probíhá časově odděleně od přípravy domácí stravy, (c) případné mytí 
nádobí pro zařízení LMŠ probíhá odděleně od mytí nádobí domácnosti, (d) obědy jsou pro zařízení 
LMŠ dopravovány v uzavřených  transportních nádobách. 
 
4. Přípravu obědů lze zajistit v místě zázemí LMŠ. Podmínky, které je nutné splnit pro přípravu 
obědů pro zařízení LMŠ vyplývají ze zásad správné výrobní praxe stanovené v nařízeních EU. Pro 
osobu, která přípravu obědů zajišťuje, vyplývají povinnosti podle zákona 258.  Osoby mají 
ohlašovací povinnost ke KHS, vlastní zdravotní průkaz a mají znalosti příslušných předpisů. 
Vytvoří, zavedou postup založený na zásadách HACCP a budou podle něj postupovat.  Pro přípravu 
obědů má zázemí LMŠ toto vybavení: dřez a umyvadlo na mytí rukou nebo dvoudřez s označením 
místa na mytí rukou, pracovní plochu určenou na přípravu obědů, sadu označených prkének a 
náčiní, označenou přihrádku na suroviny. Pokud není k dispozici skladovací prostor, lednice nebo 
chladicí box, nejsou skladovány netrvanlivé potraviny. Vaření na kamnech je možné, mikrovlnná 
trouba se nedoporučuje. V případě, že je příprava oběda součástí vzdělávacího programu (není tedy 
každodenním způsobem zajištění stravování), nevztahují se na ni podmínky určené v tomto bodě. 
 
článek 4 
Zajištění vody 
 
1. Pokud není pitná voda zajištěna přípojkou k veřejnému vodovodu, musí být zajištěna 
následujícími způsoby: 
(a) vodovodem nebo hadicí, která je napojena na veřejný vodovod, je k vedení pitné vody řádně 
uzpůsobena a je z materiálu vhodného pro styk s pitnou vodou. Zařízení LMŠ prokáže původ 
(poskytovatel, smlouva, odběrové místo) přivedené vody. 
(b) ze studny.  
V případě, že zařízení LMŠ je provozovatelem, provádí toto zařízení pravidelně dle schváleného 
provozního řádu na schváleném odběrovém místě kontrolu kvality vody a zajišťuje odesílání 
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protokolu o kontrole kvality vody příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (§ 4 zákona 258). 
V případě, že vodu dodává jiný provozovatel studny, povinnosti uvedené v předchozím odstavci 
plní na základě smlouvy se zařízením LMŠ tento provozovatel.  
(c) dovozem v barelu z ověřeného zdroje. Barel opatřený výpustí lze považovat za zajištění tekoucí 
pitné vody. 
Barel je z materiálu vhodného pro styk s pitnou vodou a je opatřený výpustí. Voda je denně čerstvá, 
při výměně vody je barel vždy vyplachován pitnou vodou. Barel je pravidelně desinfikován. 
Zařízení LMŠ prokáže původ (poskytovatel, smlouva, odběrové místo) dovezené vody.  
2. Pokud není v zázemí LMŠ dostupná tekoucí teplá voda přípojkou k veřejnému vodovodu, lze ji 
zajistit: 
(a) ohřevem pitné vody v průtokovém ohřívači; 
(b) ohřevem pitné vody na místě (na kamnech apod.) a umístěním do pumpovací termosky k tomu 
účelu určené; 
(c) dovozem teplé vody připravené z vody pitné z ověřeného zdroje v pumpovací termosce k tomu 
účelu určené. 
 
článek 5 
Zajištění toalet a nakládání s odpady 
 
1. Pokud to zázemí LMŠ umožňuje (je napojeno na místní vodovod a kanalizaci), doporučuje se 1x 
splachovací toaleta pro dospělé a 1x splachovací toaleta pro děti. Dětská toaleta musí být v případě 
potřeby opatřena schůdky a dětským prkénkem. 
2. Pokud zázemí LMŠ neumožňuje zajištění bodu 1, lze toaletu zajistit jinou formou. Mezi 
přípustné typy toalet pro děti patří suchá kompostovací, separační nebo chemická. V zařízení LMŠ 
lze používat nočník. Dětská toaleta musí být v případě potřeby opatřena schůdky a dětským 
prkénkem.  
3. V případě, že toalety v zázemí LMŠ nejsou napojeny na kanalizaci, je nezbytné likvidovat odpad 
nezávadným způsobem, který je specifikován v provozním řádu. Tuhé odpady lze nezávadně 
likvidovat např. kompostováním, jímkou.  Likvidace tekutého odpadu nesmí negativně ovlivňovat 
podzemní vody (lze např. využívat kořenovou čistírnu odpadních vod, ředit moč v poměru 1:10 
apod.). 
 
článek 6 
Vybavení zázemí LMŠ 
 
1. Povinným vybavením zázemí LMŠ je lékárna, hasicí přístroj. 
2. V případě, že provoz zařízení LMŠ zahrnuje odpočinek dětí po obědě, může být zajištěn 
(a) v místě zázemí LMŠ. Děti leží na izolované podložce (např. silná karimatka, matrace, lehátko). 
Každé dítě má vlastní označený spacák nebo lůžkoviny. Údržba a vhodné uložení spacáků nebo 
lůžkovin jsou stanoveny v provozním řádu LMŠ.  
b) v blízkém prostoru, se kterým má zařízení LMŠ uzavřenou dohodu o spolupráci. Vybavení pro 
odpočinek je buďto shodné s bodem 2(a), nebo je zajištěno lůžky a lůžkovinami. Jejich údržba a 
vhodné uložení jsou stanoveny v provozním řádu. 
3. Dětský nábytek určený k sezení při manipulaci s předměty (např. při jídle, výtvarných činnostech 
apod.) umožňuje oporu zad a jeho velikost odpovídá velikosti dětí.  
4. Každé dítě má v zázemí LMŠ uloženou vlastní kompletní sadu náhradního oblečení. Podmínky 
pro uložení a pravidelnou revizi náhradního oblečení jsou stanoveny v provozním řádu LMŠ. 
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Přechodná a závěrečná ustanovení 
 
1. Zařízení typu lesní mateřské školy dodržují výše stanovené podmínky pro zajištění stravování, 
vody, toalet a nakládání s odpady a vybavení zázemí LMŠ. 
 
2. Jednotlivá zařízení LMŠ hledají takový způsob zajištění hygienických podmínek, který je 
v maximálních možnostech daného zázemí.  
 
3. Zařízení LMŠ má vypracovaný provozní řád. Provozní řád uvádí konkrétní způsob zajištění 
stravování, pitné vody, vody pro osobní hygienu a teplé vody, toalet a nakládání s odpady, vybavení 
zázemí, údržbu a vhodné uložení spacáků nebo lůžkovin, uložení a pravidelnou revizi náhradního 
oblečení a dále stanovuje režim dne a způsob zajištění úklidu. 
 
4. Zařízení LMŠ je povinné informovat rodiče svěřených dětí o způsobu zajištění hygienických 
podmínek. Dále je zařízení LMŠ povinné informovat rodiče o doporučeních pro prevenci nakažení 
dítěte nemocemi, které jsou přenosné klíšťaty a bodavým hmyzem. Rodiče v zařízení LMŠ 
podepisují informovaný souhlas.  
 
5. Příloha č. … k vyhl. 410 nabývá účinnosti od… 
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PŘÍLOHA 
Doporučení  SZÚ k prevenci onemocnění přenosných bodavým hmyzem a 
klíšťaty 
 
Klíšťata:   a) riziko klíšťové meningoencephalitidy („klíšťovka“) 
      b) riziko kyjské  boreliózy 
 
Nejefektivnější a nejspolehlivější prevence je očkování proti klíšťovce: základní očkování 3 
injekce, začátek v zimě, druhá do 1-3 měsíců , třetí po roce po té první . Už druhá vytvoří protilátky, 
které z 99% chrání v daném roce, po třetí injekci je ochrana až 5 let, kdy se pak dělá přeočkování 
jen jednou dávkou. 
Neočkovat v sezoně klíšťat!!! 
 
Proti borelioze zatím není humánní očkovací látka k dispozici (pouze pro veterinární využití) 
 
Prevence před přisátím a možnost včasného záchytu : vhodné světlé oblečení (ponožky přes 
kalhoty, triko do kalhot, světlá pokrývka hlavy,  vysoké boty,  repelenty před odchodem do přírody  
na nekryté části těla i na oděv(vydrží cca 3 hodiny, pak opakovat).  Nejvhodnější je speciální 
Diffusil, který i zabíjí lezoucí klíště na ošetřeném povrchu. Po příchodu vyklepat oděv mimo byt, 
prohlédnout tělo i vlasovou část 
 
Opatření po přisátí:  v co nejkratším časovém termínu opatrně odstranit klíště speciálními 
plastovými kleštičkami (k dostání v lekárnách), nemačkat, předem nepotírat desinfekcí –šok a 
možné vypuštění infekce do místa napadení) .Teprve po vyjmutí desinfikovat ranku (např. Betadin 
nebo Jodisol- pálí). Na  klíště nesahat holou rukou, v pinzetě držet, zabalit do papíru a spláchnou do 
WC, nebo  spálit . Rozhodně nemačkat!! 
V místě napadení se vytvoří zarudnutí, které by mělo mizet. V případě, že nemizí a naopak se 
rozšiřuje v kruhu kolem ranky, je nutno okamžitě zajít k lékaři na případný odběr krve, pro včasné 
zjištění  infekce  (borelioza) 
 
Pokud se během 14 dnů až měsíce od napadení klíštětem objeví chřipkové příznaky, nevolnost, 
bolení hlavy, teplota, zajít za lékařem .Mohlo by se jednat o první stádium klíšťovky.  
 
 
Bodavý hmyz (vosy, včely, komáři, mochničky…) 
 
Prevence :  repetenty ( odpuzují bodavý hmyz kromě vos), nenosit příliš pestré oblečení, omezit 
parfémy,   nosit  boty s plnou špičkou , nejíst v přírodě, kde je výskyt bodavého hmyzu sladké jídlo 
a nápoje. Pozor na vosu ve sklenici !!!  
Opatření po vpichu –  žihadlo vyjmout vysunutím nehtem či kreditní kartou. Nesmí se 
mačkat!!Místo desinfikovat, chladit, končetinu napadenou zvednout vysoko, vzít Zyrtec, Dithiaden,  
normální reakce je mírný otok, začervenání- postupně chlazení odezní 
Pokud naopak dojde k celkovým příznakům (třesavka, svědění či otoky části těla, otoky hrtanu, 
jazyka, slabost, malátnost, průjem )  ihned protišoková opatření a vyhledat lékařskou pomoc 
Opatření proti anafylaktickému šoku: antihistaminika (Zyrtec, Claritin, Kalcium,  Zaditen, 
Dithiaden), adrenalin INJEKČNĚ   
Je nutno mít s sebou pohotovostní protišokový balíček, (zejména adrenalin v injekční podobě). 
Alergické děti by měly být vybaveny individuálně!! 


