
VÝHODY A NEVÝHODY VSTUPU DO REJSTŘÍKU 

 výhoda: stanete se legitimním poskytovatelem vzdělávání; 

 výhoda: máte jasný status vůči úřadům, jste jasně chráněni konkrétními paragrafy, jste pro 
úřad jasně uchopitelní, MŠMT dává rodičům jistotu, že lesní MŠ skutečně vzdělává; 

 nevýhoda: zavážete se k papírování; 

 výhoda: máte nárok na normativ a otevírají se vám dveře k dalším fondům; 

 nevýhoda: provoz je dražší (konkrétní kvalifikace, smlouvy na PP a 12 měsíců); 

 výhoda: některé vaše závazky znamenají stabilitu (motivaci) pro vaše zaměstnance, např. 
zmiňovaných 12 měsíců a PP;  

 výhoda: rodiče si školkovné odečtou z daní; 

 výhoda: můžete poskytovat povinný rok předškolní výchovy; 

 výhoda: můžete u vás registrovat (a přezkušovat) děti z lesních klubů, které jsou 

v individuálním vzdělávání v rámci povinné předškolní docházky (získáte poměrně dost 

peněz za pár papírů a práce navíc); 

 

DOPORUČENÁ LITERATURA 

 zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon; dejte pozor, ať máte platnou verzi (obsahuje lesní 
MŠ); 

 popisuje, co je lesní MŠ; 

 popisuje, jak má vypadat škola (včetně mateřské), její orgány, rejstřík, pravomoci; 

 zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících; 

 popisuje, jakou kvalifikaci má mít ředitel MŠ, učitel MŠ (průvodce I) a nepedagogický 
pracovník (průvodce II); 

 vyhláška MŠMT č. 4/2005 Sb., o předškolním vzdělávání; 

 popisuje, jak konkrétně má vypadat provoz lesní MŠ, počet dětí, pedagogů, počet 

hodin provozu, polodenní a celodenní režim atp.; 

 vyhláška MZdr a MŠMT č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích; 

 zákon č. 390/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 
zařízením; 

 popisuje systém, jak se peníze rozdělují přes kraje; 

 vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování; pozor, pro lesní MŠ se stále řeší dílčí 
záležitosti, věnujte pozornost souvisejícím kapitolám Infobalíčku; 



 popisuje rozdíl mezi jídelnou, výdejnou a vývařovnou; na tomto základě si uděláte 

obrázek, pro jakou variantu se rozhodnout (souvisí s normativy); 

 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (z roku 2016); 

 Desatero pro rodiče; 

 normativy pro soukromé MŠ 2018 (jen orientační, na každý další rok jsou stanoveny 

koncem ledna); 

 Zdroje: 

 http://www.lesnims.cz/legislativa.html (v členské sekci) 

 www.zakonyprolidi.cz (dobře zde funguje vyhledávač konkrétního termínu 
v zákonech a vyhláškách); 

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/dokumenty-1 (obsahuje 

RVP, Desatero, další dílčí dokumenty; pozor, ne vše je zde aktualizované, třeba 

vyhláška); 

 http://www.msmt.cz/ministerstvo/odkazy/formulare-zadosti (obsahuje formulář 
pro zápis do školského rejstříku; pozor, přílohy A–E nevyplňujete vy, ale krajský 

úřad); 

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/rejstrik-skol-a-skolskych-zarizeni-5 
(vstup do rejstříku, uvidíte, jaké materiály se budou zobrazovat); 

 www.rvp.cz (inspirace pro ŠVP); 

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/2-informace-pro-materske-skoly (rádce, 
informační dokumenty; není nezbytné se sem dívat, řada dokumentů je pro spádové 

školky, tak se neděste); 

 

POSTUP ZÁPISU DO REJSTŘÍKU KROK ZA KROKEM 

1. Vyplníte formulář žádosti o zápis, ke stažení je na adrese: 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/odkazy/formulare-zadosti  

2. Stáhnete si checklist příloh k žádosti označený jako Příloha A, ke stažení je na stejné adrese: 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/odkazy/formulare-zadosti  

3. Označíte si, které přílohy se předkládají ihned s žádostí a které před spuštěním ostrého 

provozu. 

4. Platí, že žádost na spuštění provozu v dalším školním roce musíte odevzdat nejpozději do 

konce září předcházejícího roku (respektive první várku příloh). 

5. Co se týká termínů, u druhé várky příloh se řiďte tím, abyste v květnu byli registrovaní a 

mohli vést zápisy. I když jste přijati podmíněně (tj. po první várce příloh), musíte 
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podepsat smlouvu s krajem o dotacích. Pozor na měsíční lhůtu. Můžete přijít o peníze. 

Pozor, některé dokumenty, jako stanovisko obce, se u MŠ nedodávají vůbec. 

6. Zjistíte, že ihned musíte předložit: 

a. formulář žádosti o zápis do rejstříku; 

b. rámcový popis personálního zajištění provozu; 

c. rámcový popis majetkového zajištění provozu; 

d. rámcový popis finančního zajištění činnosti školy; 

e. schválenou vzdělávací koncepci (tj. že vy sami jste se shodli a schválili si ŠVP); 

většině krajů stačí dokonce osnova ŠVP, nikoliv celý ŠVP – informujte se na svém 

školském odboru; 

f. doklad osvědčující zřízení nebo založení právnické osoby, která bude vykonávat 

činnost školy nebo školského zařízení (tj. stanovy a výpis z rejstříku právnických 

osob, nebo školských zařízení); 

g. čestné prohlášení, že nejste v úpadku. 

7. Je třeba vypracovat průvodní dopis, ve kterém budete příslušný krajský úřad, nebo MHMP 

žádat o vstup do rejstříku. 

8. Žádost společně s přílohami a průvodním dopisem se odevzdává na podatelnu příslušného 

školského úřadu kraje, nebo MHMP. 

9. Dodatečné přílohy musíte odevzdat nejpozději v srpnu (ale výrazně vhodnější je duben) a 

jsou to: 

a. doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo právnické osoby, která bude 

vykonávat činnost školy, k prostorám, případně území, kde bude uskutečňováno 

vzdělávání nebo školské služby (zázemí); 

b. stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, ze kterého vyplývá, že 
zázemí lze užívat pro navrhovaný účel; pozor, lesní MŠ nedodává stanovisko 

stavebního úřadu a pozor, navrhovaným účelem u našeho zázemí není vzdělávání, 

prostudujte vyhlášku MZdr č. 410/2005 Sb. Pozor, vy navrhujete kapacitu, 

hygienická stanice vám ji jen potvrzuje, nezapomeňte tedy uvést číslo (patrně 

15 dětí); 

c. doklady ke jmenování ředitele: zápis, kde byl ředitel určen/zvolen, jeho jméno a 

datum narození, doklad o jeho kvalifikaci (tj. kopie diplomu), jeho profesní životopis 

(musí z něj být zřejmé 3 roky praxe), výpis z jeho rejstříku trestů, doklad o jeho 

zdravotní způsobilosti. 

10. Podepíšete smlouvu s krajským úřadem o financování (o výši normativu). Jak bylo zmíněno, 

pokud dáváte dokumenty ve dvou balících, smlouvu podepisujete už po přijetí 

prvního balíku. 



11. Pozvěte včas ČŠI (proběhne-li kontrola v pořádku, bude vám navýšen normativ z 60 % na 

100 %). Normativ bude navýšen výhradně na základě vaší písemné žádosti na krajský úřad, 

ke které přiložíte protokol o kontrole ČŠI. 

 

 

VŠECHNY DOKUMENTY DÁVEJTE V ORIGINÁLE, NEBO OVĚŘENÉ KOPII. O TOM, JAK DETAILNÍ 

POPIS CHCE KONKRÉTNÍ KRAJSKÝ ÚŘAD, SE INFORMUJTE NA KONKRÉTNÍM ŠKOLSKÉM ODBORU. 

RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU 

 vymezení plánovaného počtu pedagogických pracovníků a nepedagogických pracovníků 
lesní MŠ včetně vymezení jejich kvalifikace; 

 plánovaná kapacita lesní MŠ (aby bylo možné určit, zda personální zajištění odpovídá 
plánované kapacitě); 

 nepožaduje se jmenný seznam nebo jiné osobní údaje. 
 

RÁMCOVÝ POPIS MAJETKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU A ZÁZEMÍ 

 popis zázemí; 
 popis, kde bude vzdělávání probíhat – les; nezapomeňte jej zmínit, jste lesní školka; 
 popis movitých věcí nezbytných k zajištění řádné činnosti (vybavení, učebnice a učební 

pomůcky, případně kompenzační pomůcky), v ideálním případě i popis zajištění provozu 
v případě výjimečné situace (smog, vichřice) – tento poslední bod není podmínkou, ale 
myslete na něj; 

 součástí tohoto popisu je i poznámka o vlastnictví výše uvedených prostor – „čí je“ a z jakých 
finančních zdrojů byl hrazen nákup movitých věcí k zajištění řádné činnosti. 

 
RÁMCOVÝ POPIS FINANCOVÁNÍ ŠKOLY 

 popis zdrojů financování školy (normativ, platby od rodičů, …); 
 rámcový nástřel vyrovnaného rozpočtu 
 pozor na 60 % normativu v prvním roce (lhůta se dá zkrátit, ale musíte to popsat); 
 většina lesních MŠ se řídí normativem pro soukromé školy; při 15 dětech byl v roce 2018  

50 036 Kč/dítě/rok; 
 možnost normativu na výdejnu či jídelnu, ale u většiny lesních MŠ je spíš nereálná; záleží, 

kde máte zázemí. 
 

SCHVÁLENÁ VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE 

 druh školy (§ 147 a); 
 hrubý popis vašeho ŠVP, který jste si vy, respektive váš orgán schválil, a na kterém panuje ve 

vaší organizaci shoda; 
 plánovaný počet žáků (§ 147 m); 
 datum zahájení činnosti nejpozději září. 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 



 krajské úřady na to mají své formuláře, nemusíte vymýšlet text, jen jej podepíšete; 

 zřizovatele, že neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo hrozící 
úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, není v likvidaci, nemá daňové 

nedoplatky, nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění nebo na 

sociální zabezpečení a že nebyl v posledních třech letech proveden výmaz zapsané osoby, 

jejímž byl zřizovatelem, ze školského rejstříku. 

 

Vyplatí se normativ? Model výpočtu 

Normativ byl v roce 2018 na jednoho žáka při počtu 15 dětí: 50 036 Kč (plus další peníze na 

zajištění jídla cca 1200 Kč). 

Za 15 dětí školka ročně dostane: 750 540 Kč tj. 62 545 Kč/měsíc, a to včetně prázdnin! 

Je třeba také zohlednit odečet školkovného, které uplatní rodič, tedy „slevu za umístění dítěte 

v předškolním zařízení“. 

 

 

 


