
Provozní řád lesní mateřské školy 

 
Provozní řád je zpracován dle § 7 odst. 2  a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  zohledňuje požadavky 
§ 7 odst. 1 a souvisejících ustanovení vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění.* 
 
I. 
Základní údaje o školské právnické osobě (název, sídlo, IČ): 
 
Základní údaje o lesní mateřské škole:  
 

- kapacita - počet a věk dětí, počet skupin 

- počet dospělých** 

- provozní doba 

- kontaktní telefonní čísla na osoby přítomné v místě poskytování vzdělávání** 

- datum zahájení činnosti  

II.  
Základní údaje o území pro pobyt v přírodě: 
 

- identifikace území a jeho stručný popis 

III.  

Základní údaje o zázemí lesní mateřské školy: 
(stručný popis) 
Zázemím se rozumí jakýkoliv prostor, který musí být udržován v čistotě,  suchu a ve stavu 
neohrožujícím zdraví dětí (dle §9 vyhlášky č. 410/2005 Sb.). Zázemí lesní mateřské školy 
dále musí umožňovat ochranu dětí před nepříznivými klimatickými podmínkami 
 

- umístění zázemí (GPS souřadnice)** 

- způsob uložení osobních věcí a materiálního vybavení 

- způsob zabezpečení dostatečného množství pitné vody k pití, osobní hygieně a pro 

potřeby poskytnutí první pomoci 

- popis zabezpečení vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci  

- popis hygienického zařízení, jeho umístění a jeho vybavení 

- popis způsobu zajištění ochrany dětí před nepříznivými klimatickými podmínkami  

IV. 
Další údaje: 

- režim a způsob stravování včetně pitného režimu (catering nebo docházka do 

provozovny stravovacích služeb, popřípadě jejich kombinace)*** 

- režim dne, který zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky pohybové 

výchovy, otužování, včetně délky pobytu ve venkovním prostředí 



- zajištění oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních 

dětí a zajištění pro něho dohledu zletilé fyzické osoby 

- popis preventivních postupů, které vedou k zamezení vzniku a šíření infekčních 

onemocnění 

(podmínky přijetí dítěte; popis zajištění čistoty, sucha a stavu neohrožujícím zdraví dětí 

v zázemí; popis manipulace s prádlem; popis manipulace s pitnou vodou; způsob 

zabezpečení tekoucí pitné vody a prostředky osobní hygieny na hygienickém 

zařízení;atd.) 

 
Datum a podpis statutárního zástupce, kontakt pro zajištění šetření na místě. 
 
  * Pozn.: Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní či evakuační řády  
 ** Pozn.: údaje jsou nutné pro vložení do IS HDM, které se předávají HZS 
*** Pozn.: nejedná se o oznámení stravovací služby 

 

 


