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1, Obecná ustanovení  
Provozní řád je sestaven v souladu s §7 Zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dle Vyhlášky č. 

465/2016 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

Provozní řád upravuje provozní pravidla Lesní mateřské školy Vysoký Chlumec (dále 
jen LMŠ).  

2, Popis zařízení 
Typ školky: Celodenní s pravidelným provozem 

Kapacita: 15 dětí 

 Počet tříd: 1 

 Počet dětí ve třídě: 15 

 Věkové složení skupiny: Heterogenní kolektiv dětí ve věku 2 – 6let  

Provozní doba: pondělí – pátek 7.00 – 16.00 

Podmínky pro provoz – ustanovení hygienických podmínek 

Hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí v 
LMŠ stanovuje § 9 vyhlášky č. 465/20161: 

(1) V lesní mateřské škole musí být zabezpečen dostatek pitné vody k pití, 

osobní hygieně a pro potřeby poskytnutí první pomoci. K donášení nebo 
dovozu pitné vody mohou být použity pouze pro tento účel vyčleněné čisté a 
uzavíratelné nádoby zhotovené z materiálů určených pro styk s potravinami. 

(2) 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. 

 

1 https://www.msmt.cz/file/43664?lang=1  



 
 

(3) Zázemí lesní mateřské školy musí být udržováno v čistotě, suchu a ve 

stavu neohrožujícím zdraví dětí, musí být vybaveno prostředky pro poskytnutí 
první pomoci a musí umožňovat uložení osobních věcí dětí a materiálního 
vybavení lesní mateřské školy. 

(4) Zázemí lesní mateřské školy dále musí umožňovat ochranu dětí před 
nepříznivými klimatickými podmínkami. 

3, Režimové požadavky 
Rytmus dne 

7.00 - 8.30   příchod dětí, volná hra, nabízené činnosti pedagogem (např. 

tvoření) 
9.00  ranní kruh (pozdravení, rytmické říkanky, písně, kruhové hry) 

9.30    svačina 
10.00  odchod do přírody, putování na vybrané místo 

10.15 - 11.15  volná hra v lese 
11.35   oběd 

12.30 – 13.00 vyzvedávání dětí po obědě 
13.00 - 14.30  spánek menších dětí, klidové činnosti starších dětí 

15.00   svačina 
15.30 – 16.00  vyzvedávání dětí, úklid zahrad 

Režim dne LMŠ zohledňuje věkové, fyzické, emocionální a sociální potřeby dětí. 

Stanovený režim může být upraven dle potřeby v případě, že to vyplývá ze školního 
vzdělávacího programu, v případě pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních 
zařízení, besídek a podobných akcí.  

Při rozcházení dětí učitelka předá dítě pouze zákonným zástupcům nebo jimi 
pověřeným osobám. Předat dítě jiné osobě není možné. V případě nevyzvednutí dítěte 

z MŠ do skončení provozní doby, bude pedagogický pracovník kontaktovat zákonné 
zástupce nebo další pověřené osoby (kontakty uvedené v osobní složce dítěte). V 

případě nedostupnosti těchto osob zůstává pedagog dále s dítětem v MŠ. Pokud 
opakovaně tyto osoby nezastihne, je pedagog oprávněn kontaktovat orgán sociálně-
právní ochrany dítěte (OSPOD), obecní úřad nebo Policii ČR.  



 
 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte 

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce telefonicky, případně osobně.  
 
Nástup dětí 

Ranní příchod do LMŠ je možný od 7.00 nejpozději do 8.30. Děti potřebují čas pro 
adaptaci na prostředí a zklidnění před zahájením řízené činnosti. Po předchozí 

domluvě s učitelkou mohou rodiče přivést nebo vyzvednout dítě v jiný než stanovený 
čas. 

Příchod do LMŠ je možný pouze velkou brankou přes školní dvůr, nikoliv skrze 
budovu školy. 

Dítě musí být oblečeno adekvátně počasí tak, aby mohlo strávit celé dopoledne 

venku. Je vybaveno batůžkem s vlastní lahvičkou s pitím a náhradním oblečením dle 
potřeby.  

 

Hra 
Didakticky řízené činnosti probíhají formou individuální či skupinovou. Skupinová řízená 

činnost probíhá zejména v rámci ranního kruhu a má podobu společného pozdravení, 

říkanek, písní a her. Důraz je v LMŠ kladen především na spontánní aktivitu dítěte, tzv. 
volnou hru, skrze níž dítě poznává sám sebe, své kamarády, učí se komunikovat a 

spolupracovat, poznávat své okolí, svět.  
 
Pohybové aktivity 

Spontánní pohybové aktivity jsou zajištěny v hojném množství díky celodennímu 

pobytu v přírodě. Děti každý den mají minimálně 20 min čisté chůze v kuse během 

přesunu ze zahrady do lesa a rovněž zpět do zázemí na oběd. Trénují mimo jiné běh, 
poskoky, zdolávají nerovný terén – dovednost potřebná ke správnému vývoji hrubé 

motoriky, rovnováhy a koordinaci pohybu. V rámci ranního kruhu jsou rovněž 
zařazovány řízené pohybové aktivity a protahování.  

 

  



 
 

Pobyt venku 

Celý dopolední program probíhá venku za každého počasí po celý rok, vyjma opravdu 
extrémní nepřízně počasí jako např. vichřice, extrémní mrazy, povodně. Odpolední 

program probíhá taktéž venku, vyjma odpočinku mladších dětí.  
Délka pobytu venku: dopoledne 4,5h, odpoledne mladší děti 2h, starší děti 3,5h 

Využití pobytu venku: volná hra, řízené aktivity, ranní kruh, svačina 
 

Odpočinek 
Ve 13h se všechny děti odebírají do zázemí LMŠ do vlastních postýlek kde si všechny 

vyslechnou čtenou pohádku. Po pohádce starší děti ve věku 4,5 – 6let (dle individuální 
potřeby) potichu odchází ven, mladší děti zůstávají v postýlkách a spí. Postýlky jsou 

vybavené slabým molitanem a ovčí kožešinkou. Každé dítě má vlastní polštář a spacák, 

nebo deku.  
Starší děti jsou během odpočinku mladších dětí vedeny ke klidovým činnostem pro 

rozvoj pregramotností, věnují se tkaní, kreslení, nebo vlastním spontánním aktivitám.  
 

Podmínky: pevně vybudované postýlky v zázemí LMŠ, každá postýlka je 
vybavena vlastním molitanem o výšce 3mm, prostěradlem a ovčí kožešinou. 

Podmínky pro odpočinek nejstarších věkových skupin: děti ve věku 4,5 
– 6 (7let) v LMŠ nespí, po vyslechnutí pohádky odchází ven a věnují se klidovým 

aktivitám, případně volné hře.  
Zařazení v režimu dne: 13.00 – 14.30  

 
Stravování 

Stravování probíhá ve školní jídelně. Odhlášení stravy je nutné provést telefonicky 
nejpozději ráno do 7.15 přímo školní kuchyni na tel. čísle 318 865 229. V případě 

náhlého onemocnění si mohou rodiče vyzvednout oběd ve školní kuchyni dle 
provozního řádu školní kuchyně. 

Počet stravovaných dětí v době oběda – dle docházky. Pokud je dítě 

přítomno, vždy se stravuje. 
Časový odstup jednotlivých jídel: dopolední svačina 9.30, oběd 11.35, 

odpolední svačina 14.30  



 
 

Pitný režim 

Způsob dodržování pitného režimu a druh nápojů:  
Dopolední svačina: Ochucené mléko, kakao nebo čaj ze školní jídelny 

naléváme dětem do vlastních hrnečků 
Zbytek dne: V průběhu celého dopoledne, při obědě a odpolední svačině děti 

pijí z vlastních lahví/termosek. V teplých měsících doplňujeme dětem v případě 
potřeby vodu ze skleněného džbánu s výpustí, v zimě čaj.  

 
Otužování 

Většinu dne tráví děti v LMŠ venku v přírodním prostředí. Děti si tak přirozeně rozvíjí 
schopnost termoregulace – v zimě na chladné počasí, v létě na horko.  

4, Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (způsob a intenzita 

větrání, vytápění), osvětlení 
Způsob a intenzita větrání a vytápění 

Děti tráví většinu dne venku. V zimních měsících (zhruba listopad – únor) je zázemí 

pro odpočinek menších dětí vytápěno krbovými kamny na dřevo s výkonem 5 – 8 
kW. Do budoucna je plánované zateplení zahradního domku tak, aby teplo neutíkalo 

stěnami. Po zbytek roku se v zázemí netopí. V domku se za teplého počasí větrá 
neustále, v zimě vždy ráno a odpoledne minimálně 20 min.  

Osvětlení 

Denní světlo. V zázemí při odpočinku zatemňujeme závěsy. V LMŠ se nevyskytují 
žádné televizní obrazovky.  

5, Zásobování pitnou vodou 
Při terase zázemí LMŠ je vybudována koupelna se 2 dětskými záchodky a 3 umyvadly 
s tekoucí pitnou vodou z veřejného vodovodu. V zimě je pitná voda pravidelně 

donášena z budovy ZŠ a MŠ Vysoký Chlumec v plastových barelech určených pouze 
pro tento účel.  

 



 
 

6, Způsob zajištění výměny a skladování prádla 
Výměna prádla:  

Ručníky: každé dítě používá vlastní ručník. Výměna ručníků probíhá 1× za 
týden. Vždy v pátek jsou špinavé ručníky ukládány do označeného prodyšného 

pytle na špinavé prádlo a odneseny k vyprání. V případě potřeby jsou ručníky 
měněny častěji, k dispozici je dostatek náhradních, čistých ručníků.  

Lůžkoviny: údržbu spacáků a dek zajišťují rodiče dle potřeby, nejméně však 

1× za 3 měsíce. Výměna prostěradel 1× za 3 týdny, v případě potřeby ihned. 
Kožešiny jsou pravidelně každý týden vyklepávány a větrány na čerstvém 
vzduchu.  

Praní prádla: praní ručníků a lůžkovin probíhá v odděleném cyklu. Práno je na 60° 
na antialergický program (dvojité máchaní), sušeno v šušičce prádla.  

Skladování prádla: špinavé prádlo v prodyšném pytly na háčku na terase LMŠ, 
čisté prádlo v uzavíratelné skříni ve skladu ZŠ a MŠ.  

7, Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim 
Způsob a četnost úklidu a čištění:  

Denní úklid: vynášení odpadků, setření podlah a ploch, vyčištění koberců 

vysavačem, umytí umyvadel, záchodových mís a sedátek na záchodech za 
použití dezinfekčních prostředků 

Týdenní, celkový: vyklepání a vyvětrání kožešin, omytí omyvatelných částí 
stěn na záchodech a dezinfikování umývárny, mytí oken  

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace: v LMŠ třídíme odpad – 
máme uzavřené nádoby na směsný odpad, plast, papír a kompost. Papír vhodný k 

zátopu sbíráme pro rozdělání ohně v kamnech. Směsný odpad a plast je vynášen 
denně. Nádobu na kompost pravidelně vysypáváme do vermikompostéru.  

Protiepidemická opatření v LMŠ vzhledem ke COVID-19: konkrétní 

protiepidemická opatření jsou přijímána dle aktuální situace a pokynů krajské 
hygienické stanice. Škola zajišťuje pravidelný úklid a desinfekci prostor, dostatečné 



 
 

větrání zázemí a dodržování hygienických pravidel (na důkladné mytí rukou dohlíží 

vždy pedagog a dětem pomáhá). Škola je povinna postupovat dle pokynů KHS a 
dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření.  

8, Zdraví a bezpečnost dětí 
Do kolektivu nemůže být přijato nemocné dítě. Pokud se u dítěte projeví příznaky 

nemoci během dne, bude mu zajištěn klid a odpočinek. Zároveň bude zákonný 
zástupce vyzván aby dítě neprodleně vyzvedl.  

Objektivní symptomy nemocí: zvýšená teplota nad 37° C, dušnost, kašel, zelená a 

žlutá rýma, bolesti břicha, zvracení, průjem. V případě, že se v rodině dítěte vyskytne 
epidemiologicky závažné onemocnění – např. koronavirus, žloutenka, spalničky atp. 
jsou rodiče povinni neprodleně informovat školu.  

Evidence a registrace úrazů: kniha úrazů v ředitelně.  

LMŠ disponuje vybavenou lékárničkou zázemí a rovněž menší, cestovní lékárnou.  

Lékárnička první pomoci – vybavení: Dettol, Betadine, polštářky na čištění, 

náplasti různé velikosti, Urgostripes, Gelita spon, Elastopor, Fenistil, Klíšťák, Teatree 
olej, nůžky, pinzeta, Opthalmoseptonex, obinadla, obvazy 

Postup v případě úrazu dítěte: 

Zmapování situace – (kolik je hodin, kde se nacházíme).  

Poskytnutí pomoci – Bezvědomí, krvácení, silné bolesti břicha, pád z výšky, 

zlomeniny vždy vyžadují volání 155. Jeden z pedagogů poskytuje první pomoc 
zraněnému dítěti dle pokynů zdravotnické záchranné služby do doby, než bude 

dítě předáno do péče zdravotnické služby či zákonným zástupcům. Druhý 
pedagog zajišťuje bezpečnost zbylé skupiny dětí a dle potřeby komunikuje se 
záchrannou službou a zákonnými zástupci.  

Informování zákonných zástupců zraněného dítěte – jde-li o úraz 
vyžadující ošetření lékařem jsou rodiče informováni co nejdříve je to možné. V 

případě úrazu, který může být ošetřen pedagogem (drobná poranění) jsou 
rodiče informování při vyzvednutí dítěte. 



 
 

Zapsání úrazu 

Pravidla bezpečnosti 

V obci jde vždy jeden z pedagogů první a druhý poslední, tvoří tak bezpečné 
ohraničení skupiny. Jdeme volným krokem před přecházením silnice se všichni 
rozhlédneme a přecházíme svižným krokem.  

V lese na sebe musíme vzájemně vidět (chodíme jen tak daleko od skupiny, abychom 
na sebe stále viděli). Pedagog vidí dítě a dítě vidí pedagoga. 

Pedagog dětem nepomáhá s lezením na stromy. Děti lezou pouze tam, kam samy 
dokážou vylézt a odkud dokáží slézt zpátky dolů. 

9, Jiné 
Úplata za vzdělávání ve školním roce 2022/2023: 300Kč za měsíc splatná do 
patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce na č. p.: 524835359/0800 

Stravné: děti do 6 let – 42Kč, děti od 7 let – 45Kč 

Družina: žáci ZŠ mohou trávit čas v zázemí LMŠ v průběhu odpoledne.  

 

Závěrečná ustanovení 

Kontrolu naplňování této směrnice provádí ředitelka a její zástupkyně. Směrnice 
nabývá účinnosti 1. 9. 2022.  

 

 

Mgr. Veronika Křenková, v.r. 

 

 
 


