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Vážená paní předsedkyně,
v zastoupení pana ministra zdravotnictví Vám na Vaši žádost o povolení činnosti lesních
klubů v rozsahu shodném, jak přísluší lesním mateřským školám, sděluji.
Lesní kluby, na rozdíl od lesních mateřských škol, jsou provozovány mimo režim
školského zákona, a proto nespadají ani pod výkon státního zdravotního dozoru orgánů
ochrany veřejného zdraví. Přestože lesní kluby zajišťují obdobnou činnost, tj. péči
o předškolní děti jako lesní mateřské školy zařazené do rejstříku škol a školských zařízení,
nelze s ohledem na zachování rovného přístupu k dalším obdobným aktivitám, zařízením,
udělit lesním klubům výjimku, a jejich provoz se tedy nadále řídí obecnými podmínkami
stanovenými v příslušném usnesení vlády pro konání hromadných akcí. Z uvedeného tedy
plyne, že lesní kluby mohou být v provozu, pokud v nich nebude přítomno současně více
osob, než je počet osob uvedený v aktuálně platném usnesení vlády, které stanoví počet
osob přítomných ve vnitřních prostorech pro hromadné akce, přičemž není rozhodující,
zda osoby pobývají na veřejně přístupných místech či na soukromém pozemku.
Uvědomuji si Vaši případnou připomínku, že lesní klub není provozován ve vnitřních
prostorech, nicméně i lesní klub musí mít pro děti vytvořeno zázemí, které je určeno pro
jejich stravování a odpočinek a s ohledem na tuto skutečnost bylo přijato toto hodnotící
kritérium. V současné době nepříznivé, nestabilní epidemiologické situace není
opodstatněné o předmětném požadavku uvažovat.
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