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ÚVOD 

 
Dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů               
v aktuálním znění. 
Zařízení pro výchovu a vzdělávání (§ 7 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví                 
a o změně některých souvisejících zákonů) jsou povinna upravit režim dne zohledňující věkové             
a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování              
včetně pitného režimu v provozním řádu ( § 7 odst. 2, výše citovaného zákona).  
Orgán ochrany veřejného zdraví může nařídit úpravu provozního řádu, pokud podmínky v něm uvedené              
nevedou k ochraně zdraví (§ 84 odst. 1 písm. j) zák.č. 258/2000 Sb.). 
 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Provozovatel: 
 
Lesní MŠ Samorost, z. s. (dále „provozovatel“ nebo „LMŠ“) 
Sídlo: Moskevské nám. 2163/2a, 41501 Teplice 
Telefon: 777 989 026 
Email: samorost.probostov@gmail.com 
IČO: 03299716 
Číslo účtu: 2900655378/2010 
Web: www.lmssamorost.cz 
Zastoupený: MVDr. Josefou Kolmanovou, předsedkyní spolku  LMŠ Samorost, z. s. 
 
Adresa provozu: 
Ulice: Panský les, Proboštov 417 12 
 
Kapacita: 23 dětí  
Věk dětí ve skupině: 2 – 7 let 
Počet dospělých se skupinou dětí: 2 pedagogové, chůva  
Provozní doba: všední dny 7:30 - 16:00  
 
O víkendech, ve dnech státních svátků je provoz LMŠ přerušen. 
 
POPIS ZAŘÍZENÍ A ZÁZEMÍ:  
 
Typ zařízení: Lesní mateřská škola 
 
Lesní MŠ Samorost je inspirována lesními mateřskými školami, většina programu proto probíhá venku za              
každého počasí. Provoz je celodenní, celoroční. 
Z charakteru zázemí a každodenního pobytu v přírodě vyplývá přirozené ekovýchovné působení programu.             
Pedagogové s dětmi obvykle vyrážejí do okolního lesa, kde tráví dopoledne. Začátek a konec dne tráví děti                 
obvykle v zahradě LMŠ. 
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Proboštov je dostupný v rámci teplické MHD, cesta autem z centra Teplic trvá cca 10 min. Samotné místo                  
Panský les je lokálním biocentrem a je lemováno dalšími lokalitami, které jsou pro školku využívány během                
dopoledního programu venku – proboštovský lesopark, louka, alej, rybník, rychlý potok, atd.  
V bezprostřední blízkosti Panského lesa je na soukromém pozemku zázemí LMŠ, které sestává ze dvou               
maringotek se zastřešenou venkovní terasou, obytného kontejneru (dále jen “domeček”) a oplocené zahrady.  
V zahradě školky jsou ovocné stromy a keře, ohniště a kompost. Děti mají k dispozici mlhoviště, pískoviště,                 
blátivou kuchyni, houpačky, hamaky, dřevěné domečky a dřevěné pódium.  
Děti zde mají prostor pro tvoření, pěstování, ale i oběd a polední spánek, ukládání náhradního oblečení. Obě                 
maringotky i “domeček” lze vytápět a je zde zavedena elektřina. 
 
Způsob zabezpečení pitnou vodou: 
 
Pitná voda je zajištěna z vodovodního řadu na pozemku školy. V červené maringotce a v domečku je tekoucí                  
pitná voda z vodovodu. V domečku je i tekoucí teplá voda (ohřívá se průtokovým ohřívačem).  
V červené maringotce se teplá voda zajišťuje ohřevem studené pitné vody na kamnech nebo v rychlovarné                
konvici a poté se upravuje na požadovanou teplotu.  
 
Hygienické zařízení a vybavení: 
Teplá voda pro mytí rukou se připravuje na kamnech ohřevem v hrnci nebo v rychlovarné konvici. Poté se                  
upraví na požadovanou teplotu v nádobě s kohoutkem. V “domečku” se ohřívá studená voda pomocí               
průtokového ohřívače a teče přímo z kohoutku.  
 
Způsob vytápění: 
K vytápění jsou v každé maringotce kamna na tuhá paliva, kamna jsou opatřena ohrádkou bránící přístupu                
dětí. Ohrádka je ošetřena materiálem s protipožární certifikací. Jako palivo je používáno palivové dřevo.              
Obytný “domeček” je vytápěn elektrickými olejovými přímotopy tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost dětí. 
 
 
Způsob uložení osobních věcí a materiálního vybavení : 
Ve žluté maringotce je dřevěná palanda pro odpočinek dětí po obědě. Matrace palandy jsou chráněné               
gumovými nepromokavými prostěradly. Žlutá maringotka slouží jako odpočívárna. Každé dítě má v LMŠ             
uskladněn vlastní označený spacák. Po použití se spacáky vyvětrají, sbalí do obalů a uskladní. Pokud dítě                
nenavštěvuje LMŠ každý den, ve dny jeho absence si rodiče spacák odnáší domů a jsou zodpovědní za jeho                  
pravidelné větrání a hlídání čistoty. 
Každé dítě musí mít ve školce uloženou vlastní sadu náhradního oblečení, ideálně v podepsaném látkovém               
sáčku. Tato sada musí být podepsána a rodičem pravidelně kontrolována a doplňována. Sada je uložena na                
věšáku dítěte uvnitř maringotky nebo domečku.  
Rodiče jsou zodpovědní za pravidelnou kontrolu čistoty a úplnosti sady náhradního oblečení. 
 
Vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci: 
LMŠ je vybavena lékárnou a hasicím přístrojem. 
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STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM 
 
Způsob stravování: 
Celodenní stravování pro Samorost zajišťuje Jídelna při ZŠ Novosedlice a stravování je v souladu s               
vyhláškou o Školním stravování.  
Oběd, přesnídávka i svačina jsou do LMŠ dováženy smluvní firmou, a to v nádobách k tomu určených                 
a vložených do termoobalu. Samorost disponuje myčkou na mytí špinavého nádobí, lednicí pro uchovávání              
svačin a mikrovlnou troubou pro případný ohřev jídla.  
Příležitostně je příprava oběda, příp. svačiny součástí vzdělávacího programu a průvodce je chystá společně s               
dětmi. V takovém případě dbá průvodce na dobrou hygienickou úroveň.  
Stravování probíhá buď u stolu na venkovní terase nebo v maringotkách či domečku (v případě chladnějšího                
počasí). 
Dle věku a možností se snažíme, aby si děti nachystaly talíře a příbory samy a nalévaly si pití. Předškolní                   
děti se učí jíst celým příborem.  
Děti do jídla v žádném případě nenutíme! Ale snažíme se je motivovat alespoň k ochutnání. 
Snažíme se chovat dle zásad zdravého životního stylu a poskytovat tak dětem přirozený vzor. 
 
(Více v HACCP LMŠ Samorost.)  
 
Pitný režim: 
Pitný režim též zajišťuje jídelna při ZŠ Novosedlice. Děti mají k dispozici z domova vlastní prázdnou láhev                 
na pití, do které jim na cesty lijeme dodané pití nebo čerstvou vodu.  
 
DENNÍ REŽIM:  
 
7:30 – 8:30 Příchod do LMŠ 

8:45 – 9:00 Přesnídávka (v teplejším období v probíhá v přírodě) 

9:00 – 9:15 Komunitní kruh (v teplejším období v probíhá v přírodě) 

9:15 -11:00 Dopolední činnosti v terénu anebo v okolí LMŠ 

11:15 -11:30 Hygiena a příprava na oběd 

11:30-12:00 Oběd 

12:00-14:00 Příprava na polední klid, polední klid, čtení pohádky po obědě, klidové aktivity nespících dětí,               
předškolácké aktivity  

12:30 Odchody dětí po obědě 

14:00 – 14:30 Hygiena, úklid spacáků 

14:30 – 14:45 Svačina 

14:45 – 16:00 Hry a volná hra dětí na základně LMŠ, odchody domů 

 

Časové údaje jsou pouze orientační. Všechny činnosti přizpůsobujeme potřebám dětí. 
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POŽADAVKY NA HYGIENICKO - EPIDEMIOLOGICKÝ REŽIM:  
 
Úklid: 
Průvodci jsou zodpovědní za řádný úklid po skončení dne. Úklid po každém školkovém dni představuje:  

● zametení podlah 
● umytí a dezinfekce jídelních stolů 
● srovnání přezůvek a oblečení v šatních blocích  
● úklid hraček a pomůcek 
● každodenní otření prkének na suché toaletě a jejich dezinfekce  
● případně další úklid dle sezóny a potřeby 

Velký úklid zajišťuje 1x týdně uklízečka zaměstnaná na DPČ. Uklízečka za tento úklid zodpovídá. 
Náplň úklidu:  

● vytření podlah 
● vysátí koberců  
● úklid a dezinfekce toalety a suché toalety, umyvadel a dřezu 
● umytí a dezinfekce povrchů  
● výměna povlečení  

 
Generální úklid se provádí vždy 2x ročně. Zpravidla se ho účastní rodiče formou společné brigády. 
Čistící prostředky jsou uloženy ve skříňce, do které děti nemají přístup. 
 
(Více v Úklidovém řádu LMŠ Samorost.)  
 
Způsob udržování zázemí v čistotě, suchu a ve stavu neohrožujícím zdraví dětí: 
Pedagogové dbají na přezouvání a převlékání dětí při příchodu zvenku. Mokré oblečení je sušeno na               
ramínkách nad kamny nebo na šňůře venku, špinavé oblečení je předáno rodičům při přebírání dítěte.               
Znečištěné boty se nechávají před terasou, aby nedošlo k zanesení bahna a dalších nečistot na terasu a do                  
maringotek a “domečku”. 
 
Popis preventivních postupů, které vedou k zamezení vzniku a šíření infekčních onemocnění: 
LMŠ nezodpovídá za dítě, které mu nebylo osobně předáno rodičem či osobou zmocněnou rodičem.  
Dítě je předáno zpět pouze rodiči nebo osobě zmocněné rodičem do 16:00. 
Provozovatel a průvodci nejsou povinni přijmout dítě, které jeví známky infekčního onemocnění či takového              
stavu, který by ohrožoval zdraví dítěte a dalších dětí v LMŠ. Taktéž dítě nebude přijato k dennímu programu,                  
pokud nebude mít přiměřené vybavení odpovídající klimatickým podmínkám.  
 
Postup při zhoršení zdravotního stavu dítěte: 
Rodiče jsou zodpovědni za to, že předávají své dítě do školky zdravé. Žádáme rodiče, aby nechali své dítě                  
doma, pokud u něj zpozorují některý z následujících symptomů: 
- teplota vyšší než 37°C 
- zvracení 
- průjem 
- bolest v uchu 
- bolest v břišní oblasti 
- bolest při močení 
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- vši, hnidy 
- zánět spojivek  
- po očkování  
- vyskytlo-li se v rodině jiné infekční onemocnění, tuto skutečnost musí zákonní zástupci neprodleně sdělit               
ředitelce školy nebo provozovateli (salmonelóza, žloutenka, úplavice, chřipka, covid-19, apod.) 
 
Průvodce je oprávněn dítě do školy nepřijmout, usoudí-li, že dítě je v takovém zdravotním stavu, že by jeho                  
přítomnost ohrožovala jeho zdraví nebo zdraví ostatních dětí. 
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu ve škole jsou rodiče telefonicky neprodleně informováni              
a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. V těžkých akutních případech je přivolána rychlá záchranná                 
služba a rodiče jsou okamžitě informováni. Dítě na cestě do nemocnice doprovází některý z průvodců. 
Všichni pedagogičtí pracovníci jsou školeni v poskytování první pomoci. V prostorách školy i během pobytu               
v přírodě má pedagog k dispozici lékárničku s vybavením. 
V případě, že pedagog objeví na těle dítěte přisáté klíště, bude mu odborně odstraněno a místo poté ošetřeno                  
a označeno permanentním fixem pro možnost kontroly místa rodiči. V případě, že rodič s tímto postupem                
nesouhlasí, uvede toto v Příloze č. 1 Smlouvy o převzetí dítěte do péče. 
 
Specifikace způsobu řešení mimořádných situací, které souvisí s extrémními klimatickými podmínkami           
tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví dětí: 
Pro zvládnutí mimořádných situací (např. požár, úraz, ztracené dítě) má LMŠ vypracovány krizové plány,              
které jsou umístěny v LMŠ a na interním webu školky a všichni průvodci s nimi byli seznámeni. V případě                   
extrémních klimatických podmínek se průvodci pohybují s dětmi v areálu Samorostu, v jeho vnitřních              
prostorách  a nebo bude LMŠ uzavřena.  
 
(Více viz. Krizový plán a Školní řád LMŠ Samorost.)  
 
 
Manipulace a likvidace exkrementů z WC: 
U LMŠ se nachází suchá toaleta se septikem upravená pro možnosti dětí. Septik je pravidelně vyvážen                
specializovanou firmou. V domečku je WC napojené na kanalizaci určené pro zaměstnance školky.  
 
 
KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍKY ŠKOLKY 
 
Základna Samorostu: 605 430 497 
Ing. Dana Šestáková Hladíková - provozní záležitosti (opravy, atd.), stravné, rodičovské brigády 
Tel.: 724 299 829 
MVDr. Josefa Kolmanová - administrace, fundraising, propagace, nabídka spolupráce, 
dobrovolnictví 
Tel.: 777 989 026 
Vladimíra Červenková, DiS. (ředitelka školy) - konzultace ohledně vzdělávacích pokroků dětí, dotazy            
z oblasti výchovy a vzdělávání, omluvenky 
Tel.: 724 474 585 
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ZÁVĚR 
 

1. Tato Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školy.  
2. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 11. 2020 
3. Pozdější změny či doplňky této Směrnice se nevylučují.  

 
 
 
 
 
V Proboštově dne 20. 10. 2020  
 

 
 
 
Schválila: …………………………………….. 

                                                        Vladimíra Červenková, DiS., ředitelka školy 

 


