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Děkuji rodině a všem, kteří mi pomohli při psaní této práce.
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Abstrakt
Rigorózní práce Právní aspekty lesních mateřských škol se zabývá vymezením
a historií lesních mateřských škol v České republice i v zahraničí. Hlavní pozornost
je v práci věnována právní úpravě lesních mateřských škol obsažené ve školském
zákoně a souvisejícím problémům, především ve vztahu k hygienickým
požadavkům, stravování a zázemí. Na základě jejich analýzy jsou formulována
doporučení pro praxi i pro zákonodárce. Za účelem vyřešení nejzávažnějších
problémů práce obsahuje návrh zákona s důvodovou zprávou.
Klíčová slova: školství, mateřská škola, lesní mateřská škola, předškolní
vzdělávání, hygiena, školní stravování

The Rigorosum thesis "Legal aspects of forest preschools" covers the definition
and history of forest preschools in the Czech republic and abroad. It primarily
focuses on forest preschool legislation as stated in the Education Act and related
issues, above all the hygienic requirements, alimentation and facilities. Analysis of
these factors is then grounds for recommendations, made for both practical use and
law-makers. To solve the most significant problems, the thesis also includes a draft
law with an explanatory memorandum.
Keywords: education, preschool, forest preschool, early childhood education, child,
hygiene, school alimentation
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Úvod
Cílem práce je analyzovat právní aspekty lesních mateřských škol a na základě
učiněných zjištění vyvodit doporučení k řešení problémů vyvolaných novelou
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„školský zákon“), umožňující zápis lesních mateřských škol do rejstříku škol
a školských zařízení. Návrhy řešení jsou určeny především pro zákonodárce, ale
i pro praxi, protože ne všechny související sporné otázky nezbytně vyžadují
legislativní řešení.
V souvislosti s nedostatkem míst v mateřských školách, který se projevil
především v posledních letech vysokým počtem žádostí o přijetí do mateřských
škol, kterým nebylo vyhověno 1, se zvyšuje zájem nejen o soukromé mateřské
školy, ale i o alternativní formy péče o děti, jako jsou právě lesní mateřské školy.
Proto lze téma rigorózní práce považovat za velmi aktuální.
Není mi známo, že by bylo toto téma v České republice v podobném
rozsahu zpracováno. Někteří autoři se sice z právního hlediska předškolnímu
vzdělávání, resp. mateřským školám věnovaly, avšak pouze obecně a ne příliš do
hloubky (Bočinská,2 Fiala, 3 Mrázová,4 Odehnalová5), nebo z určitého odlišného
dílčího pohledu (Herzánová6, Puškinová7). Většina prací týkající se lesních
mateřských škol se jimi nicméně zabývá z pedagogického hlediska a právní
aspekty zmiňuje toliko okrajově. Některé tyto práce jsou citovány v dalším textu.

1

B1.14.1 Předškolní vzdělávání – žádosti o přijetí do MŠ – podle území. Statistické ročenky školství
výkonové ukazatele [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2016 [cit. 15. 6. 2016].
2
BOČINSKÁ, Ilona. Postavení ředitele základní školy v systému veřejné správy [online]. Brno,
2015 [cit. 27. 6. 2016]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta.
3
FIALA, Jan. Právní aspekty mateřských školek [online]. Brno, 2015 [cit. 15. 6. 2016]. Diplomová
práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta.
4
MRÁZOVÁ, Eva. Předškolní vzdělávání v ČR jako sociálně-právní fenomén [online]. Plzeň, 2013
[cit. 15. 6. 2016]. Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta.
5
ODEHNALOVÁ, Tereza. Právní aspekty mateřských školek [online]. Brno, 2015 [cit.
15. 6. 2016]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta.
6
HERZÁNOVÁ, Eva. Pracovněprávní vztahy zaměstnanců ve školství [online]. Brno, 2015 [cit.
15. 6. 2016]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta.
7
PUŠKINOVÁ, Monika. Ředitel školy a školského zařízení jako orgán veřejné správy školství
[online]. Brno, 2015 [cit. 15. 6. 2016]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta.
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Podobné lze uvést o zahraničních pracích. S ohledem na delší tradici lesních
mateřských škol v některých zahraničních zemích jsou však k dispozici doporučení
týkající se některých otázek, příp. přehled tamní legislativní úpravy.
Uvedené téma není příliš řešeno ani v časopisecké literatuře.
Nastíněná problematika tedy skýtá mnoho prostoru pro vlastní tvorbu, což
bylo jedním z důvodů, proč jsem si vybral toto téma. Moje rozhodnutí ovlivnila
také skutečnost, že se školským právem zabývám ve své praxi, v níž řeším rovněž
problematiku lesních mateřských škol.
Ve své práci vycházím především z právních předpisů (zejména ze
školského zákona) a internetových zdrojů, méně pak ze soudních rozhodnutí,
odborných článků a monografií.
V práci jednotlivé problémy analyzuji, používám dedukci, komparaci
a syntézu k nalezení možných řešení, která vyhodnocuji. K některým problémům
nabízím legislativní řešení.
V samostatných kapitolách pojednávám o lesních mateřských školách
z teoretického hlediska, o jejich historii, dále o vybraných problémech, kterými
jsou především hygienické požadavky, stravování a zázemí v souvislosti se
stavebním právem, které vyžadují legislativní řešení. Následuje pojednání o méně
zásadních problémech. Další kapitola se zabývá komparací se zahraničím. Práci
ukončuje návrh zákona s důvodovou zprávou.
Nekladu si za cíl popsat všechny problémy související s lesními mateřskými
školami, nýbrž poukázat na ty nejvýznamnější. Nelze vyloučit, že v budoucnu
vyvstanou další nepředpokládané problémy. Práce se pohybuje toliko ve stávajícím
rámci školského systému a nezabývá se podrobnějšími úvahami o možné celkové
reformě, která by podpořila snazší zapojení nejen lesních mateřských škol do
vzdělávací soustavy. V tomto směru se nabízí prostor pro další analýzy. Práce se
nezabývá ani případným rozšiřováním vzdělávání v přírodě, například otázkou
lesních základních škol.
Práce je psána podle právního stavu k 30. 6. 2016.
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1

Lesní mateřské školy

Co je lesní mateřská škola? Mateřská škola v lese, stručně řečeno.8 Jedná se však
o definici kruhem. Vymezení musí být provedeno více zeširoka. Vzhledem
k relativně nedávnému vzniku lesních mateřských škol není jejich vymezení
ustáleno a ani neexistuje žádná univerzální definice. Jako lesní mateřské školy se
obvykle označují mateřské školy, v nichž vzdělávání a pobyt probíhá velkou měrou
venku, za každého počasí. Dalšími odlišnostmi jsou zejména skutečnost, že lesní
mateřské školy nemají budovy, ale k příležitostnému pobytu využívají zázemí, a že
ve třídě (skupině) je nižší počet dětí doprovázený alespoň dvěma dospělými
osobami.9
České označení vychází z překladu cizojazyčných označení. V anglicky
mluvících zemích se používají označení Forest Kindergarten, Forest Preschool či
Bush School (v Austrálii). V německy mluvících zemích se používá označení
Waldkindergarten, ve Švédsku se používá „I Ur och Skur“, což v anglickém
překladu znamená „Rain or Shine School“, v českém pak „prší nebo svítí“ (volněji
přeloženo za každého počasí).
Mírně odlišným zařízením je přírodní mateřská škola (tento termín se
v češtině nepoužívá), v zahraničí označovaná jako Nature Kindergarten, Nature
Preschool, resp. Naturkindergarten. Toto označení se používá pro mateřské školy,
v jejichž okolí se nenachází les, nýbrž jiné přírodní prostředí (louky, pole, moře,
pláže, duny). 10 Nejedná se však o školu v přírodě, jak je chápána u nás.
V některých zemích se používá jako souhrnné označení pro tato zařízení
pojem Outdoor Preschool.
V ČR není označení těchto zařízení ustáleno, což souvisí s tím, že lesní
mateřské školy dosud nebyly legislativně upraveny a zatím nejsou mateřskými
školami ve smyslu školského zákona.
8

BANCALARI, Katharina. Waldkindergärten in Österreich. Bundesforschungszentrum für Wald
[online]. Wien: Bundesforschungszentrum für Wald, 2015, s. 10 [cit. 15. 6. 2016].
9
VOŠAHLÍKOVÁ, Tereza, KOZLOVÁ, Dagmar, Nadace Proměny. Ekoškolky a lesní mateřské
školy. Operační program životní prostředí [online]. 2. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí,
2012, s. 12 [cit. 16. 6. 2016].
10
HÄFNER, Peter. Natur- und Waldkindergärten in Deutschland - eine Alternative zum
Regelkindergarten in der vorschulischen Erziehung [online]. Heidelberg, 2002, s. 34 [cit.
16. 6. 2016]. Inauguraldisertation. Universität Heidelberg, Fakultät für Verhaltens- und empirische
Kulturwissenschaften.
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Zařízení v ČR nejčastěji používají označení „lesní školka“, méně často pak
další označení např. „dětský lesní klub“, „lesní klub“ či „lesní mateřská škola“.
Co se týče převažujícího pojmenování „lesní školka“, toto je nepřesné.
Lesní školka totiž označuje část lesa (obvykle oplocenou), kde jsou vysázeny
sazenice stromů a kde roste mladý les.11 V angličtině tomuto odpovídá výraz
„forest nursery“. V tomto významu tento pojem používají jak právní předpisy
v oblasti lesního práva, tak i zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“). Na druhou stranu je používání tohoto výrazu ze strany zařízení
pochopitelné, neboť tím dávají najevo poskytovanou činnost (která se
předškolnímu vzdělávání blíží).
Za vyloženě problematické je třeba považovat označování zařízení jako
„lesní mateřská škola“, neboť toto vyvolává dojem, že se jedná o „oficiální“
mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení. Tak tomu však
v případě lesních mateřských škol (ve smyslu výše uvedeného vymezení)
v naprosté většině případů není. 12 V případě, že by se takto jmenovala lesní
mateřská škola nezapsaná do rejstříku škol a školských zařízení, lze uvažovat
o rozporu s § 132 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“), který stanoví, že název právnické osoby nesmí být klamavý.
V současné době vím pouze o jedné lesní mateřské škole zapsanou do
rejstříku škol a školských zařízení. 13
Problematičtější je vymezení pojmu „lesní klub“. Na otázku na rozdíl mezi
lesní mateřskou školu a lesním klubem zástupkyně Asociace lesních MŠ

11

Toliko na okraj lze v tomto smyslu poukázat i na podobné vyjádření senátora Stanislava Juránka.
Stenoprotokol z 22. schůze Senátu Parlamentu České republiky konané dne 20. 4. 2016, rozprava
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk 237). Senát Parlamentu
České republiky [online]. 2016 [cit. 16. 6. 2016].
12
VOŠAHLÍKOVÁ, Tereza. Lesní mateřská škola – legislativa. Metodický portál RVP [online].
Publikováno 4. 5. 2010 [cit. 16. 6. 2016].
13
Mateřská škola Jurta. Lesní klub Jurta [online]. Publikováno 2. 4. 2013 [cit. 16. 6. 2016]. Tato
lesní mateřská škola má pevné zázemí.
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odpověděla: „rozdíl ukáže čas“.14 Jiná zástupkyně stejné společnosti se však
nedlouho později vyjádřila, že lesní kluby do školského rejstříku zapsány být
nechtějí, zatímco lesní mateřské školy ano. 15 S ohledem na novější vyjádření
a rovněž vyjádření zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
„MŠMT“)16 lze vyvozovat, že lesní klub funguje neformálněji než mateřská škola,
tedy spíše jako zájmová organizace, a že jeho cílem není poskytování předškolního
vzdělávání. Tomu odpovídá i nejnovější názor v odborné literatuře, že po přijetí
novely školského zákona budou lesní mateřské školy nezaspané v rejstříku škol
a školských zařízení používat označení lesní klub. 17
V této práci pro zjednodušení používám označení „lesní mateřská škola“,
ačkoliv jsem si vědom, že není ideální. Ve smyslu § 34 odst. 9 školského zákona ve
znění od 1. září 2006 tento pojem označuje mateřskou školu, ve které vzdělávání
probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy,
které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Výše uvedené označení používám
nejen pro budoucí lesní mateřské školy podle zákonné definice, ale i pro stávající
dětská zařízení stojící mimo zákonnou úpravu a stejně tak i pro obdobná zařízení
v zahraničí. Zároveň v naprosté většině případů pod tento pojem zahrnuji jak
samotnou činnost lesní mateřské školy, tak i právnickou osobu vykonávající tuto
činnost (srov. § 8 odst. 7 školského zákona).
Matoucím označením je slovní spojení „integrovaná lesní mateřská škola“.
Použitý pojem integrace vzbuzuje nepřípadnou souvislost s integrací žáků se
zdravotním postižením (srov. § 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků
a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů
mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů). Nejedná se však vůbec

14

Jak se vyjádřila Tereza Valkounová. Zápis z 9. schůze Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti
a národnostní menšiny, která se konala dne 14. ledna 2015. Poslanecká sněmovna Parlamentu
České republiky [online]. 2015, s. 8 [cit. 15. 6. 2016].
15
Jak se vyjádřila Magdalena Kvítková. Zápis z 11. schůze Stálé komise pro rodinu, rovné
příležitosti a národnostní menšiny, která se konala dne 16. dubna 2015. Poslanecká sněmovna
Parlamentu České republiky [online]. 2015, s. 4 [cit. 15. 6. 2016].
16
Jak se vyjádřil tehdejší náměstek pro řízení sekce vzdělávání MŠMT Jaroslav Fidrmuc. Zápis
z 9. schůze Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, která se konala dne
14. ledna 2015. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. 2015, s. 8 [cit.
15. 6. 2016].
17
KVÍTKOVÁ, Magda. Legislativa LMŠ. In: Sborník lektorských textů a metodických listů.
Průvodce dětí světem [online]. Asociace lesních MŠ, 2016, s. 175 [cit. 23. 6. 2016].
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o lesní mateřskou školu, nýbrž o lesní třídu při běžné mateřské škole. 18 Tato třída
tedy využívá budovu mateřské školy, její děti se stravují v zařízení školního
stravování a její činnost se řídí školním vzdělávacím programem dané mateřské
školy. Označení „lesní třída“ navíc může být částečně zavádějící – z pouhé
skutečnosti, že třída chodí do lesa, ještě nemusí být úplně na místě přidávat jí
přívlastek „lesní“. Nelze dále vyloučit, že toto označení může být v budoucnu
nadužívané. Jeho používání nicméně z právního hlediska nepředstavuje problém.
Lesní mateřská škola sice s lesní třídou sdílí častý pobyt v přírodě, v některých
ohledech však vykazují zásadní odlišnosti, jimž se v práci obsáhle věnuji. Proto
také není odůvodněné vztahovat výsledky pokusného ověřování lesní třídy i na
lesní mateřské školy (viz dále).
Od lesní mateřské školy se rovněž odlišuje ekologicky zaměřená mateřská
škola (ekoškolka). Stručně řečeno, jedná se o běžnou mateřskou školu, která
snižuje ekologickou zátěž tím, že její provoz je ekologický. Tato mateřská škola
tedy má vlastní budovu, pouze jde o finančně nákladnější variantu mateřské
školy. 19
V souvislosti s lesními mateřskými školami se občas objevuje pojem „lesní
pedagogika“, nejedná se však o pedagogiku v lesních mateřských školách, nýbrž
lze o ní hovořit jako o osvětě, kdy jejím cílem je mj. zlepšit vztah člověka k lesu.20
Lesní mateřské školy se oproti tomu primárně zaměřují na péči o děti, resp. jejich
vzdělávání.
Prvky lesních mateřských škol se prolínají i do činnosti běžných
mateřských škol, například formou projektových týdnů v lese, lesních dnů či
putovních skupin. 21

18

VOŠAHLÍKOVÁ, Tereza, KOZLOVÁ, Dagmar, Nadace Proměny. Ekoškolky a lesní mateřské
školy. Operační program životní prostředí [online]. 2. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí,
2012, s. 12 [cit. 16. 6. 2016].
19
Tamtéž, s. 8-11.
20
Co je lesní pedagogika. Lesní pedagogika [online]. 2015 [cit. 22. 6. 2016].
21
VOŠAHLÍKOVÁ, Tereza, KOZLOVÁ, Dagmar, Nadace Proměny. Ekoškolky a lesní mateřské
školy. Operační program životní prostředí [online]. 2. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí,
2012, s. 8, 14 [cit. 16. 6. 2016].
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Běžnou mateřskou školou rozumím mateřskou školu splňující stávající
požadavky a zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení, která se nehlásí ke
vzdělávání v lese.
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2

Historie lesních mateřských škol

Myšlenky vzdělávání ve venkovním prostředí je možné v Dánsku nalézt již
v 19. století.22 První lesní mateřskou školu zde v roce 1954 založila Ella Flatau,
když se svými dětmi chodila denně hrát a pozorovat přírodu do lesa. Postupně se
přidávaly i další děti, jejichž rodiče pro ně nenašli místo v mateřské škole.23
Myšlenka se dále uplatnila ve skandinávských zemích. Ve Švédsku koncept učení
v přírodě pod názvem Skogsmulle rozvinula Gösta Frohm v roce 1957. Na základě
tohoto konceptu následně byla v roce 1985 založena první lesní mateřská škola pod
názvem „I Ur och Skur“.24
Do jiných zemí se myšlenka lesních mateřských škol rozšiřovala
pozvolněji. V Německu byla první lesní mateřská škola založena v roce 1993, první
soukromé zařízení již v roce 1968.25 Na přelomu 20. a 21. století se lesní mateřské
školy rozšiřují rovněž do dalších zemí, jako je Rakousko, Švýcarsko, USA, Kanada
a rovněž Jižní Korea či Japonsko.26
V českých zemích lze za předchůdce lesních mateřských škol považovat
projekt Dětské farmy na Libeňském ostrově v Praze spisovatele, archeologa
a pedagoga Eduarda Štorcha. Jednalo se vlastně o přírodní školu určenou pro
základní školy. Pro zajímavost lze zmínit podmínky, za nichž úřady projekt
povolily: postavení přístřeší pro případ náhlé nepohody, zabezpečení pitné vody,

22

SOBĚSLAVSKÁ, Vendula. Lesní mateřské školy jako alternativa předškolního vzdělávání:
historicko-srovnávací studie. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta [online]. Brno:
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2012, s. 6 [cit. 23. 6. 2016].
23
HÄFNER, Peter. Natur- und Waldkindergärten in Deutschland - eine Alternative zum
Regelkindergarten in der vorschulischen Erziehung [online]. Heidelberg, 2002, s. 32-33 [cit.
16. 6. 2016]. Inauguraldisertation. Universität Heidelberg, Fakultät für Verhaltens- und empirische
Kulturwissenschaften.
24
ROBERTSON, Juliet. Swedish forest schools. Creative star learning company [online]. Creative
star learning company, 2008, s. 3-5 [cit. 16. 6. 2016].
25
HÄFNER, Peter. Natur- und Waldkindergärten in Deutschland - eine Alternative zum
Regelkindergarten in der vorschulischen Erziehung [online]. Heidelberg, 2002, s. 33-34 [cit.
16. 6. 2016]. Inauguraldisertation. Universität Heidelberg, Fakultät für Verhaltens- und empirische
Kulturwissenschaften.
26
BŘEZINOVÁ, Markéta. Lesní školky bez záchodů? Stačí i lopatka, říká šéfka německé asociace.
Idnes.cz [online]. MAFRA, publikováno 29. 9. 2014 [cit. 27. 6. 2016].
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snadno dosažitelná skříňka první pomoci a stavba řádných záchodů. Obědy si děti
obvykle nosily vlastní. 27
Další významnou osobností v této oblasti byla Emilie Strejčková, která
v roce 1994 založila Ekologické centrum Toulcův dvůr v Praze28 a jako jeho
součást založila v roce 2003 Mateřskou školu Semínko. Při této škole byla v roce
2010 založena lesní třída a také Asociace lesních MŠ.29 Lesní třída byla posléze
v letech 2010 až 2012 předmětem pokusného ověřování ze strany MŠMT podle
§ 171 odst. 1 školského zákona. Pokusné ověřování bylo vyhlášeno vyhlášením ze
dne 4. června 2010, č. j. 10886/2010-2230 a ukončeno závěrečnou zprávou.31
Jako první lesní mateřská škola v České republice vznikla v roce 2007
Zelená školka na Liberecku, posléze v roce 2009 vznikl Dětský klub Šárynka
v Praze32, jenž funguje dodnes.
Do širšího obecného povědomí se lesní mateřské školy dostaly v souvislosti
s projednáváním a přijetím návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, vyhlášeným pod č. 247/2014 Sb.
Tento zákon v původním znění § 2 velmi široce definoval službu péče o dítě
v dětské skupině33 a zároveň zaváděl povinnou evidenci jejich poskytovatelů.
Rovněž byly stanoveny technické požadavky na místnosti a hygienické požadavky
na prostory a provoz. Uvedené požadavky lesní mateřské školy nemohly splnit, na

27

ŠTOLL, Jiří. Dětská farma Eduarda Štorcha a československé alternativní školství ve dvacátých
letech 20. století [online]. Brno, 2008, s. 34-35 [cit. 16. 6. 2016]. Bakalářská práce. Masarykova
univerzita, Pedagogická fakulta.
28
Historie. Toulcův dvůr. Středisko ekologické výchovy [online]. 2013 [cit. 17. 6. 2016].
29
10 let Mateřské školy Semínko, o.p.s. Toulcův dvůr. Středisko ekologické výchovy [online].
Mateřská škola Semínko, o.p.s., 2014, s. 3, 6 [cit. 17. 6. 2016].
30
Vyhlášení pokusného ověřování provozu integrované lesní mateřské školy Lesníček při Mateřské
škole Semínko, o.p.s. ze dne 4. 6. 2010, č. j. 10 886/2010-22. Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy [online]. Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 2010, roč. 66, č. 8,
s. 8-12. [cit. 23. 6. 2016].
31
Závěrečná zpráva z pokusného ověřování provozu lesních tříd integrovaných v Mateřské škole
Semínko, o.p.s., Kubatova 1/32, Praha 10 – Hostivař. Klubnapasece.cz [online]. Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, 2012 [cit. 15. 6. 2016].
32
UŠIAKOVÁ, Dagmar. Pozitiva a negativa lesních mateřských školek ve výchově a vzdělávání
dítěte [online]. České Budějovice, 2014, s. 14 [cit. 17. 6. 2016]. Bakalářská práce. Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta.
33
„Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající
v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je
poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte
a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.“
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což se upozorňovalo již v průběhu legislativního procesu.34 Z uvedeného důvodu
byl zákon vrácen senátem i prezidentem, přesto byl přijat. Následně byla přijata
novela zákonem č. 127/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů,
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Novela zavedla toliko dobrovolnou
registraci.
V poslední době v České republice probíhá rychlý rozvoj lesních
mateřských škol, 35 v současnosti Asociace lesních mateřských škol zastupuje
kolem 120 lesních mateřských škol,36 podle nejnovějších údajů počet dosahuje již
140.37

34

Například Tisková zpráva: EDUin vyzývá senátory, aby vrátili sněmovně zákon o dětské skupině.
EDUin [online]. Publikováno 21. 7. 2014 [cit. 27. 6. 2016].
35
TZ: Den lesních mateřských škol oslavil nejrychleji rostoucí síť lesních MŠ na světě. Asociace
lesních MŠ [online]. Publikováno 22. 6. 2016 [cit. 23. 6. 2016].
36
Co je lesních MŠ. Asociace lesních MŠ [online]. 2016 [cit. 17. 6. 2016].
37
Čerstvý česko-německý projekt mapuje bariéry růstu lesních školek v ČR. Ministerstvo životního
prostředí [online]. Ministerstvo životního prostředí, publikováno 22. 6. 2016 [cit. 26. 6. 2016].
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3

Problémy související s právním zakotvením lesních mateřských škol

3.1

Obecné pojednání

Až do letošního roku nebyly lesní mateřské školy právními předpisy v oblasti
školského práva upraveny. Již při vzniku v roce 2010 si Asociace lesních MŠ dala
za cíl mj. dosáhnout rovného postavení lesních mateřských škol s běžnými
mateřskými školami v rámci legislativy. 38 Dílčího úspěchu dosáhla v roce 2012, kdy
vznikl dokument s názvem „Ustanovení hygienických podmínek v zařízeních typu

lesní mateřské školy“39 (viz dále). Velký úspěch Asociace lesních MŠ zaznamenala
přispěním k záchraně lesních mateřských škol v souvislosti se zákonem
č. 247/2014 Sb. (viz výše). V této souvislosti tehdejší ministr školství, mládeže
a tělovýchovy Marcel Chládek slíbil zařazení lesních mateřských škol do rejstříku
škol a školských zařízení. 40 Posléze se ukázala řada problémů a složitost tohoto
úkolu.41 Na to přitom upozorňovala již závěrečná zpráva z pokusného ověřování
lesní třídy. 42 Asociace lesních MŠ nadále lobbovala za zapojení do rejstříku škol
a školských zařízení, mj. v Poslanecké sněmovně na schůzích Stálé komise pro
rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.
Snaha Asociace lesních MŠ byla korunována, když lesní mateřské školy
jsou s účinností od 1. září 2016 legislativně upraveny zákonem č. 178/2016 Sb.,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
V původním vládním návrhu nebyla tato úpravu obsažena, do návrhu se dostala až
poslaneckým pozměňovacím návrhem ze dne 21. ledna 2016 a v navržené podobě

38

KNAP, Veronika. Možnosti inovací v českém předškolním vzdělávání se zaměřením na úskalí
zakládání a fungování lesních školek [online]. Olomouc, 2014, s. 12 [cit. 22. 6. 2016]. Bakalářská
práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta.
39
Ustanovení hygienických podmínek v zařízeních typu lesní mateřské školy. No limits [online].
2012 [cit. 16. 6. 2016].
40
KOPECKÝ, Josef. Lesní školky zařadíme mezi mateřské, nic je neohrozí, slibuje ministr. Idnes.cz
[online]. MAFRA, publikováno 21. 10. 2014 [cit. 27. 6. 2016].
41
Lesní mateřské školy se do rejstříku zatím nedostanou. Novinky.cz [online]. Borgis, publikováno
22. 9. 2015 [cit. 27. 6. 2016].
42
Závěrečná zpráva z pokusného ověřování provozu lesních tříd integrovaných v Mateřské škole
Semínko, o.p.s., Kubatova 1/32, Praha 10 – Hostivař. Klubnapasece.cz [online]. Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, 2012, s. 3 [cit. 15. 6. 2016].
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byla taktéž přijata.43 Již 13. prosince 2015 Asociace lesních MŠ měla k dispozici
minimálně přesnou definici lesních mateřských škol, jaká byla přijata,44 je tedy
s podivem, že na problémové aspekty neupozornila, ačkoliv minimálně ohledně
zázemí o nich věděla.
Klíčový je § 34 odst. 9 školského zákona ve znění od 1. září 2016, který
zní:
„Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání
probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy,
které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být
stavbou60).“
Poznámka pod čarou č. 60 zní:
„zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.“
Dále jsou lesní mateřské školy zohledněny při zápisu do rejstříku škol a školských
zařízení. Do něj se budou podle § 144 odst. 1 písm. c), g) školského zákona ve
znění od 1. září 2016 nově zapisovat v případě mateřské školy údaj, zda se jedná
o lesní mateřskou školu, a v případě lesní mateřské školy označení území, kde
zejména probíhá pedagogický program a kde má škola zázemí. Změny jsou také v
§ 147 odst. 1 písm. a), f), g) školského zákona ve znění od 1. září 2016 týkající se
náležitostí žádosti o zápis. U lesní mateřské školy se vyžaduje údaj, že se jedná
o lesní mateřskou školu, a dále popis zázemí. U dokladu osvědčujícího vlastnické
nebo užívací právo došlo k rozšíření i k území. Podle § 147 odst. 3 školského
zákona ve znění od 1. září 2016 lesní mateřská škola nepředkládá stanovisko
stavebního úřadu podle odstavce 1 písm. h).
43

KOŘENEK, Petr. Pozměňovací návrhy č. 3576 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů (sněmovní tisk 611/0). Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
[online]. 2016, s. 5-7 [cit. 23. 6. 2016].
44
KVÍTKOVÁ, Magda. Legislativa LMŠ. In: Sborník lektorských textů a metodických listů.
Průvodce dětí světem [online]. Asociace lesních MŠ, s. 174 [cit. 23. 6. 2016].
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Konečně podle § 179 odst. 3 školského zákona ve znění od 1. ledna 2017,
podle něhož spádovou mateřskou školou nemůže být lesní mateřská škola.
Jak uvádím výše, účinnost změn je stanovena na 1. září 2016 s výjimkou
ustanovení týkajícího se spádovosti, které nabývá účinnosti 1. ledna 2017 spolu se
zavedením povinného posledního roku předškolního vzdělávání.
Uvedené však v žádném případě neznamená, že by lesní mateřské školy
měly povinnost zápisu v rejstříku škol a školských zařízení, jak se mylně uvádí
v odborné literatuře.45 Tato povinnost by totiž musela být stanovena ve školském
zákoně, například obdobně, jako tomu bylo v zákoně č. 247/2014 Sb. Tak tomu
ovšem není. S ohledem na zásadu „co není zakázáno, je dovoleno“ vyplývající z čl.
2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3 Listiny nezbývá než dovodit, že zápis bude toliko
dobrovolný, bude tedy na rozhodnutí každé lesní mateřské školy, zda této možnosti
využije.
3.2

Hygienické požadavky

Problematiku hygienických požadavků řeší zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“). Podle § 7 odst. 1 tohoto zákona jsou
školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku, jakož i osoby provozující
v provozovně živnost, jejíž náplní je péče o děti do 3 let věku nebo výchova, výuka
anebo mimoškolní vzdělávání dětí nad 3 roky věku, povinny zajistit, aby byly
splněny hygienické požadavky upravené prováděcím právním předpisem. Nelze
tedy souhlasit s názorem, že by se na případ živností nevztahovaly hygienické
požadavky. 46

Konkrétní

požadavky

stanoví

vyhláška

č. 410/2005

Sb.,

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. (dále
jen „vyhláška č. 410/2005 Sb.“).

45

KVÍTKOVÁ, Magda. Legislativa LMŠ. In: Sborník lektorských textů a metodických listů.
Průvodce dětí světem [online]. Asociace lesních MŠ, s. 174-175 [cit. 23. 6. 2016].
46
UŠIAKOVÁ, Dagmar. Pozitiva a negativa lesních mateřských školek ve výchově a vzdělávání
dítěte [online]. České Budějovice, 2014, s. 18 [cit. 17. 6. 2016]. Bakalářská práce. Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta.

20

Hygienických

požadavků

je

stanoveno

značné

množství,

za

ty

nejproblematičtější pro lesní mateřské školy lze označit minimální podlahovou
plochu na dítě stanovenou v § 4 odst. 1 vyhlášky č. 410/2005 Sb. na 4 m2, resp.
3 m2 a minimální počet hygienických zařízení stanovený na jednu dětskou mísu
a umyvadlo na 5 dětí, jak uvádí bod 5 přílohy č. 1 vyhlášky č. 410/2005 Sb.
Pro lepší představu lze uvažovat například o maringotce o rozměrech (v cm)
210 x 450 x 210, její podlahová plocha činí 9,45 m2. Při požadavku plochy 4 m2 na
1 dítě je dostačující pouze pro 2 děti. Aby taková maringotka splňovala požadavky
například pro 10 dětí, musel by se požadavek na podlahovou plochu snížit na méně
než 1 m2. Tak nízká hodnota je však nepřijatelná.
Lesní mateřské školy nejsou schopny stávající hygienické požadavky splnit,
proto v současnosti působí jako neziskové organizace a nevztahují se na ně žádné
hygienické požadavky. Nelze tedy souhlasit s tvrzením, že by již na základě
stávající legislativy musely dodržovat hygienické normy. 47 Přisvědčit nelze ani
„možné aplikaci“ § 12 zákona č. 258/2000 Sb. a ani tomu, že by se na lesní
mateřské školy vztahovaly obecné požadavky stavebního zákona.48 Na druhou
stranu se však nenacházejí a ani nenacházely v právním vakuu, jak se nezřídka
tvrdí. 49 I na činnost lesních mateřských škol se totiž vztahuje občanský zákoník,
v krajních případech bude na místě použití zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
Nejjednodušší řešení spočívá ve vyjmutí lesních školek z působnosti
vyhlášky č. 410/2005 Sb. novelizací § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. tímto
způsobem:
47
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vrácenému prezidentem republiky (sněmovní tisk 82). Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky [online]. 2014 [cit. 16. 6. 2016].
48
Soubor prorodinných opatření - Prorodinný balíček. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online].
Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008, s. 10 [cit. 23. 6. 2016].
49
Nejnověji například DUDKOVÁ, Anna. Lesní školky: Velký zájem, pozitivní výsledky, ale stále
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úskalí zakládání a fungování lesních školek [online]. Olomouc, 2014, s. 31 [cit. 22. 6. 2016].
Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta. Formulace zřejmě
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[online]. Publikováno 4. 5. 2010 [cit. 16. 6. 2016].
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„(1) Školy a školská zařízení9 zapsaná do školského rejstříku10, s výjimkou lesních
mateřských škol, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
školských poradenských zařízení a zařízení školního stravování, a dále zařízení
sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc10a (dále
jen „zařízení pro výchovu a vzdělávání“) jsou povinny zajistit, aby byly splněny
hygienické požadavky upravené prováděcím právním předpisem na prostorové
podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky,
zásobování vodou, úklid a nakládání s prádlem. Povinnost uvedenou ve větě první
má i osoba provozující v provozovně živnost, jejíž náplní je péče o děti do 3 let
věku nebo výchova, výuka anebo mimoškolní vzdělávání dětí nad 3 roky věku
v předškolním zařízení, soukromé škole nebo zařízení sloužícím odbornému
vzdělávání, nezařazených do rejstříku škol a školských zařízení a dále poskytovatel
služby péče o dítě v dětské skupině, pokud se jedná o dětskou skupinu nad 12 dětí.“
Nevýhodami tohoto řešení by však byla značná právní nejistota, zda
a případně jaké požadavky musí lesní mateřské školy splňovat a podle čeho se bude
řídit orgán ochrany veřejného zdraví při vydávání stanoviska (jak předpokládá
§ 147 odst. 1 písm. h) školského zákona ve znění od 1. září 2016). Stav, kdy by
lesní mateřské školy byly v oblasti hygieny zcela mimo kontrolu, považuji za
nežádoucí, neboť jsem toho názoru, že od určitých naprosto základních
hygienických požadavků (např. zajištění toalety a možnosti umýt si ruce) ustoupit
nelze.
Inspiraci lze hledat v jiných právních předpisech. Mírnější požadavky jsou
stanoveny na dětské skupiny, jimž se ostatně lesní mateřské školy podobají
(v některých zahraničních státech se lesní mateřské školy zahrnují právě pod
podobná zařízení). Na dětské skupiny stanoví hygienické požadavky vyhláška
č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny
do 12 dětí. Hygienické požadavky jsou sice mírnější, stále však § 2 odst. 1 této
vyhlášky stanoví plochu denní místnosti nejméně 3m2 na dítě, rovněž tak určuje
i počty hygienických zařízení, což je pro zázemí lesní mateřské školy nevyhovující.
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Ostatně, tato skutečnost je všeobecně známa v souvislosti s přijímáním zákona
č. 247/2014 Sb. a jeho následnou novelizací.
Co se týče vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na
zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů, ta sice stanoví ještě
mírnější požadavky, tyto však splní pouze některé lesní mateřské školy. 50 Navíc na
těchto akcích se, na rozdíl od běžných škol, jedná toliko o krátkodobý pobyt. Ani
toto tedy není vhodné řešení.
Vzhledem k výše uvedenému tedy je třeba vytvořit zvláštní úpravu pro lesní
mateřské školy. Protože s ohledem na množství právních předpisů v českém řádu
není žádoucí vytvářet novou vyhlášku, nezbývá než novelizovat stávající vyhlášku
č. 410/2005 Sb. Při úvahách o způsobu její novelizace se nabízejí dvě varianty.
První varianta spočívá v doplnění jednotlivých ustanovení zvláštními
požadavky na zázemí lesní mateřské školy. Úpravy by se musely týkat mnoha
ustanovení vyhlášky č. 410/2005 Sb. V zájmu srozumitelnosti právních předpisů
pro jejich adresáty je však třeba postup spočívající ve stanovování výjimek
z jednotlivých ustanovení spatřovat jako problematický.
Druhá varianta spočívá v doplnění nové přílohy č. 4, která stanoví základní
požadavky na lesní mateřské školy, na něž se ostatní ustanovení vyhlášky nebudou
vztahovat. Tyto požadavky mají být stanoveny toliko obecně a rozhodně bez
uvádění konkrétních hodnot. Při úvaze o konkrétních ustanoveních se lze inspirovat
jak v zahraniční úpravě, tak i v požadavcích na Dětskou farmu (viz výše). Za řešení
akceptovatelné pro lesní mateřské školy bych považoval novelizaci vyhlášky
č. 410/2005 Sb. doplněním odstavce 3 v § 1 a přílohy č. 4 například tímto
způsobem:
„(3) Hygienické požadavky na lesní mateřské školy jsou stanoveny v příloze č. 4
této vyhlášky.“
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OPRCHALOVÁ, Barbora. Výchovný koncept lesních mateřských škol jako předpoklad
plnohodnotného rozvoje dětí [online]. Brno, 2011, s. 16 [cit. 22. 6. 2016]. Diplomová práce.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.
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„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 410/2005 Sb.
Požadavky na lesní mateřské školy
1. Zázemí musí chránit před nepříznivými povětrnostními podmínkami a musí být
možné jej vytápět.
2. Musí být zajištěna pevná toaleta.
3. Musí být zajištěna tekoucí teplá pitná voda.
4. Musí být zajištěna lékárnička a mobilní telefon.“
Požadavky jsou skutečně velmi obecné, neboť nejsem příznivcem podrobné
právní regulace. Uvedená ustanovení nicméně představují toliko prvotní návrh,
který je třeba dále upravit.
Legislativní úprava by měla do 1. 9. 2016 nabýt účinnosti, proto není
ideální, že její příprava příliš nepokročila. 51
V této souvislosti je třeba se ještě zastavit u dokumentu s názvem
„Ustanovení hygienických podmínek v zařízeních typu lesní mateřské školy“ 52.
Ten je nezávaznou metodikou, která však není metodickým doporučením a toto
nikdy nebylo vydáno53. Není součástí zákonem stanovených pravidel vymáhaných
orgány ochrany veřejného zdraví54. Uvedený dokument je navíc z legislativně
technického hlediska nevhodně formulovaný a podle mého soudu nezpůsobilý pro
možné využití jako příloha vyhlášky č. 410/2005 Sb.
Na závěr této podkapitoly ještě považuji za příhodné uvést, že se zmírněním
hygienických požadavků pro lesní mateřské školy souhlasím, pokud zázemí
skutečně bude využíváno pouze minimálně, a to i za velkého mrazu.55 Takovým

51
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využíváním ovšem není, pokud jsou děti venku pouze hodinu. 56 Za těchto okolností
nepovažuji pobyt v zázemí vyhovující, naopak děti mají pobývat v takovém
zařízení, které splňuje hygienické požadavky. 57 Účelem hygienických požadavků je
„s ohledem na délku a intenzitu pobytu osob bránit vzniku poškození zdraví“ 58,
nikoliv snad vylučovat výchovu. 59
3.3

Stravování

Další problematickou oblastí je stravování. Podle § 122 odst. 2 školského zákona
se dětem v mateřských školách poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje
školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole. Podle § 122 odst. 3 školského
zákona toto hmotné zabezpečení zajišťuje právnická osoba vykonávající činnost
školy. Podle § 122 odst. 4 školského zákona se školní stravování zajišťuje
přednostně v zařízeních školního stravování podle školského zákona, lze jej však
smluvně zajišťovat i u jiné osoby poskytující stravovací služby.
V současnosti lesní mateřské školy nemají povinnost zajišťovat stravování,
které tak nezřídka zajišťují zákonní zástupci, což již nadále nebude možné. Tato
změna bude pro lesní mateřské školy představovat finanční náklady.
Problematiku stravovacích služeb upravuje § 23 zákona č. 258/2000 Sb.,
podle jehož odst. 1 je stravovací službou mj. výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů
provozovatelem potravinářského podniku za účelem jejich podávání ve školní
jídelně. Podle § 23 zákona odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. stravovací službu může
osoba, která ji provozuje, poskytovat pouze v provozovně, která vyhovuje
hygienickým požadavkům upraveným přímo použitelnými předpisy Evropské unie
na úseku potravinového práva.
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Ať už je tedy školní stravování zajištěno v zařízeních školního stravování
(ve školních jídelnách) nebo smluvně u jiné osoby, vždy se jedná o stravovací
služby. Stravovací služby se zároveň podle § 19 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.
považují za činnosti epidemiologicky závažné a vztahuje se na ně vyhláška
č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění
vyhlášky č. 602/2006 Sb. Rovněž podle § 1 odst. 2 této vyhlášky je třeba dodržet
hygienické požadavky stanovené předpisy Evropské unie. Navíc ve smyslu § 25
této vyhlášky se teplé pokrmy uvádějí do oběhu tak, aby se dostaly ke spotřebiteli
co nejdříve, a to za teploty nejméně +60 stupňů C. Pro úplnost lze doplnit, že na
školní stravování se vztahují i některé další předpisy. 60
Uvedené neznamená, že by se předpisy Evropské unie vztahovaly
prostřednictvím odkazu, působí totiž přímo a s aplikační předností před zákonem.
Ustanovení odkazující na předpisy Evropské unie stanoví toliko obecnou zásadu,
že tyto mají přednost před zákonem (vyhláškou). Toto výkladové pravidlo by se
uplatnilo i v případě neexistence těchto ustanovení.61
Na školní stravování se vztahují zejména tyto předpisy Evropské unie:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002,
kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti
potravin (dále jen „nařízení č. 178/2002/ES“), Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004, o hygieně potravin (dále jen
„nařízení č. 852/2004/ES“), a Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne
15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (dále jen „nařízení
č. 2073/2005/ES“).
Nařízení č. 178/2002/ES se podle čl. 1 odst. 3 vztahuje „na všechny fáze
výroby, zpracování a distribuce potravin a krmiv. Nevztahuje se na prvovýrobu
určenou pro osobní potřebu ani na domácí přípravu potravin, manipulaci s nimi
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nebo jejich skladování za účelem osobní domácí spotřeby.“ Podle čl. 3 odst. 2
tohoto nařízení se potravinářským podnikem rozumí „veřejný nebo soukromý
podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází
výroby, zpracování a distribuce potravin;“ a podle čl. 3 odst. 16 tohoto nařízení se
fázemi výroby, zpracování a distribuce rozumí „jakákoli fáze včetně dovozu od
prvovýroby potravin až po jejich skladování, přepravu, prodej nebo dodání
konečnému spotřebiteli, popřípadě rovněž dovoz, produkce, výroba, skladování,
přeprava, distribuce, prodej a dodávání krmiv“.
Nařízení č. 852/2004/ES stanoví obecná pravidla pro hygienu potravin
vztahující se na provozovatele potravinářských podniků, přičemž podle čl. 2 odst. 2
přebírá rovněž definice stanovené v nařízení č. 178/2002/ES. Ve smyslu čl. 1 odst.
2 se toto nařízení nevztahuje na prvovýrobu pro soukromé domácí použití a na
domácí přípravu potravin, manipulaci s nimi nebo na jejich skladování pro
soukromou domácí spotřebu. Podle čl. 4 odst. 2 nařízení č. 852/2004/ES
provozovatelé potravinářských podniků provádějících činnosti v jakékoli fázi
výroby, zpracování a distribuce potravin dodrží mj. všeobecné hygienické
požadavky stanovené v příloze II tohoto nařízení.
Konkrétní hygienické požadavky tedy stanoví příloha č. II nařízení
č. 852/2004/ES.
Podle kap. I odst. 2 bodu a) nařízení č. 852/2004/ES musí „uspořádání,
vnější úprava, konstrukce, poloha a velikost potravinářských prostor umožňovat
odpovídající údržbu, čištění nebo dezinfekci, vylučovat nebo minimalizovat
kontaminaci z ovzduší a poskytovat dostatečný pracovní prostor pro hygienické
provedení všech postupů.“ V případě zázemí či venkovních prostor lze pochybovat
o tom, zda umožňují odpovídající údržbu či zda minimalizují kontaminaci
z ovzduší, rovněž zřejmě nebudou poskytovat dostatečný pracovní prostor.
Podle kap. I odst. 3 nařízení č. 852/2004/ES musí být „K dispozici
dostatečný počet splachovacích záchodů připojených na účinný kanalizační
systém.“ Mnohé lesní mateřské školy však nedisponují splachovacími záchody.
Podle kap. I odst. 4 nařízení č. 852/2004/ES musí být „K dispozici
dostatečný počet umyvadel na mytí rukou, vhodně rozmístěných a označených.
Umyvadla na mytí rukou musí být vybavena přívodem teplé a studené tekoucí vody,
27

prostředky na mytí rukou a hygienické osušení.“ Mnohé lesní mateřské školy
nedisponují umyvadly. Lze pochybovat o tom, zda vodu z barelů (lahví) lze
považovat za přívod vody.
Mírnější požadavky jsou stanoveny v kapitole III nařízení č. 852/2004/ES
na pojízdné nebo přechodné prostory (například prodejní stany, stánky na trhu,
pojízdné prodejny), prostory užívané především jako soukromý obytný dům, v němž
se však pravidelně připravují potraviny k uvedení na trh, a na prodejní automaty.
Uvedené požadavky by lesní mateřské školy zřejmě byly schopny splnit, bylo by
však velmi problematické považovat prostor pro školní stravování lesních
mateřských škol za přechodný prostor, když to často bude naopak stálý prostor
(zázemí se bude zapisovat do rejstříku škol a školských zařízení). Bez ohledu na to
by se však na stravování v lesních mateřských školách vztahovaly další kapitoly.
Další problematickou záležitostí bude přeprava potravin – v úvodu se
stanoví, že „kapitola IV se vztahuje na veškerou přepravu“.
Podle kap. VII odst. 1 bodu a) nařízení č. 852/2004/ES „musí být zajištěno
dostatečné zásobování pitnou vodou, která musí být použita vždy, kdy je nezbytné
zajistit, aby nedošlo ke kontaminaci potravin.“ Vody v barelech či lahvích je
omezené množství a lze pochybovat o tom, zda takové zásobování je dostatečné.
Podle kap. IX odst. 5 nařízení č. 852/2004/ES „Suroviny, složky,
meziprodukty a hotové výrobky, které mohou podporovat růst patogenních
mikroorganismů nebo tvorbu toxinů, nesmí být udržovány při teplotách, které by
mohly vést k ohrožení zdraví. Chladicí řetězec nesmí být přerušen. Jsou však
povolena krátká období mimo prostředí s řízenou teplotou, jeli nezbytné se
přizpůsobit praktickým podmínkám při manipulaci během přípravy, přepravy,
skladování, vystavování potravin k prodeji a při jejich podávání, za předpokladu,
že to nepovede k ohrožení zdraví. Potravinářské podniky, které vyrábějí
zpracované potraviny, manipulují s nimi nebo je balí, musí mít vhodné prostory
dostatečné

pro

oddělené

skladování

surovin

a zpracovaných

materiálů

a dostatečně oddělené chladírenské skladování.“ Lze pochybovat o tom, zda je
možné přenos jídla v termoskách či chladicím boxu považovat za dodržení
chladicího řetězce. Celé dopoledne (od zabalení jídla ráno až do oběda) asi nelze
považovat za krátké období.
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Nařízení č. 2073/2005 pak stanovuje v čl. 3 odst. 1, že „Provozovatelé
potravinářských podniků musejí zajistit, aby potraviny splňovaly příslušná
mikrobiologická kritéria podle přílohy I“ a za tím účelem mají založeny postupy
na zásadách HACCP (stanovení kritických bodů). Toto zřejmě lesní mateřské školy
splní, zásady HACCP ostatně vyžaduje i Asociace lesních MŠ ve standardech
kvality. 62
Dále je třeba zmínit rozsudek Nejvyššího správního soudu 63, který řešil
otázku poskytování veganské stravy ve školní jídelně. Po prvotním nevyhovění
žádosti zákonného zástupce dítěte o poskytování takové stravy ze strany školní
jídelny následně došlo k dohodě, že zákonný zástupce předá připravené jídlo
v plastových dózách, to bude následně zchlazené a poté v poledne připraveno
k podávání. Proti tomu zákonný zástupce brojil s názorem, že se jedná
o diskriminaci na základě vyznání. Nejvyšší správní soud shledal, že tento způsob
stravování je v souladu s judikaturou Ústavního soudu a Evropského soudu pro
lidská práva a není porušením svobody vyznání. Domnívám se, že a contrario
neumožnění

tohoto

způsobu

stravování

by

porušení

svobody

vyznání

představovalo. Právnická osoba vykonávající činnost školy je tedy povinna zajistit
uchování jídla zchlazeného a následně jeho ohřátí. Je tedy nezbytné zajistit
odpovídající zařízení (např. chladnička a mikrovlnná trouba, konvektomat apod.)64,
což představuje další komplikace pro lesní mateřské školy.
3.3.1 Varianta spočívající v zachování stávajícího stavu
Z uvedeného je zřejmé, že lesní mateřské školy nejsou schopny splnit požadavky
právních předpisů EU.
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Standardy kvality lesních mateřských škol. Asociace lesních MŠ [online]. 2014, s. 7 [cit.
22. 6. 2016].
63
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. května 2011, sp. zn. 2 Aps 3/2010.
64
Toliko na okraj lze zmínit zajímavý problém ve vztahu k právní větě tohoto rozsudku. Zatímco
v samotném textu rozsudku (který jedině je směrodatný) se uvádí, že jídlo bude „v poledne
připraveno k podávání“, v právní větě (která má toliko shrnout odůvodnění) se uvádí „nechal ve
školní jídelně ohřát“. Způsob přípravy jídla k podávání stanoví § 25 vyhlášky č. 137/2004 Sb.: teplé
pokrmy se musí ke spotřebiteli dostat za teploty nejméně +60°C. Výkladem předmětného
ustanovení je třeba dovodit, že uvedená povinnost se nevztahuje na potraviny typu bramborový salát
či pečivo, které se v teplém stavu nekonzumují. Právní věta však na takové potraviny nepamatuje
a stricto sensu by bylo třeba ohřívat i tyto potraviny.
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Na nutnost lesních mateřských škol v případě zápisu do rejstříku škol
a školských zařízení zajišťovat stravování v souladu s právními předpisy EU
přitom upozorňovalo jak MŠMT 65, tak i Ministerstvo zdravotnictví. 66
Při zachování stávajícího právního stavu budou lesní mateřské školy
povinny dětem poskytovat hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po
dobu jejich pobytu ve škole ve smyslu § 123 odst. 2 školského zákona. Podle § 122
odst. 4 školského zákona se školní stravování zajišťuje přednostně v zařízeních
školního stravování podle školského zákona. Právnické osoby vykonávající činnost
škol mohou zajišťovat stravování smluvně i u jiné osoby poskytující stravovací
služby.
Při zachování stávajícího stavu by tedy lesní mateřské školy měly několik
možností, jak zajistit školní stravování: ve školní jídelně, ve své vlastní nebo ve
školní jídelně jiné právnické osoby, anebo u jiné osoby poskytující stravovací
služby, například v restauraci.
Výhodou této varianty je skutečnost, že podmínky pro všechny mateřské
školy jsou nastaveny stejným způsobem. Nemůže se stát, že by děti v lesní
mateřské škole dostávaly dražší nebo „nezdravější“ oběd nebo byly zcela bez něj –
nemůže docházet k diskriminaci.
Nevýhodou je vyšší náročnost pro lesní mateřské školy. Vybudování vlastní
školní jídelny je finančně náročné a pro lesní mateřské školy se nebude jednat
o schůdnou cestu. Případné stravování v jiné školní jídelně bude záležet na
vstřícnosti dotčené právnické osoby, nezřídka však případné žádosti lesní mateřské
školy nemusí být vyhověno vzhledem ke kapacitním možnostem. Některé běžné
mateřské školy nemají oddělenou jídelnu a děti jídla konzumují u stolů (v herně),
kteréžto řešení pro děti z lesních mateřských škol nelze považovat za vhodné. Při
stravování např. v restauraci by tato musela připravit jídlo v souladu s vyhláškou
č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
65

Jak se vyjádřil Jaroslav Fidrmuc, t. č. náměstek pro řízení sekce vzdělávání MŠMT. Zápis
z 8. schůze Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, která se konala dne
19. listopadu 2014. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. 2014, s. 7 [cit.
15. 6. 2016].
66
Jak se vyjádřil Vladimír Valenta, t. č. Hlavní hygienik ČR. Zápis z 10. schůze Stálé komise pro
rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, která se konala dne 26. února 2015. Poslanecká
sněmovna Parlamentu České republiky [online]. 2015, s. 9 [cit. 15. 6. 2016].
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„vyhláška č. 107/2005 Sb.“), navíc by se opět jednalo o finančně náročné řešení pro
zřizovatele (např. platy v restauracích jsou obvykle vyšší než ve školních
jídelnách). Konečně je třeba zmínit problematické zajištění případného uchování
a ohřátí veganské stravy. Lesní mateřské školy obvykle nemají chladničku
a mikrovlnnou troubu.
I přes uvedené nevýhody považuji zachování stávajícího stavu za
nejvhodnější řešení. Zatímco totiž zmírnění hygienických podmínek je odůvodněno
odlišností místa vzdělávání (to probíhá především venku a zázemí slouží toliko
k příležitostnému pobytu) a navíc se na tuto problematiku nevztahují právní
předpisy EU, u stravování není případné zmírnění podmínek podle mého názoru
dostatečně odůvodněno (hygienické požadavky se liší v závislosti na místě pobytu,
avšak požadavky na stravování by měly být stejné bez ohledu na místo pobytu).
Z pragmatického hlediska je však zřejmé, že tato varianta není řešením.
3.3.2 Varianta spočívající v neposkytování hmotného zabezpečení
Tato varianta spočívá v novele ust. § 122 odst. 2 školského zákona tímto
způsobem:
„(2) Dětem v mateřských školách s výjimkou lesních mateřských škol,
přípravných třídách základní školy a přípravném stupni základní školy speciální,
žákům základních škol a nezletilým žákům středních škol se poskytuje hmotné
zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve
školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c), a dále v případě potřeby
ubytování. Dětem v lesních mateřských školách, zletilým Zletilým žákům středních
škol a studentům vyšších odborných škol lze poskytovat hmotné zabezpečení podle
věty první.“
U lesních mateřských škol by tedy byl nastaven stejný režim jako
u zletilých žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol – hmotné
zabezpečení by se jim neposkytovalo povinně, přitom by však nebylo jeho
poskytování vyloučeno. Lesní mateřské školy by tedy stravování dětí
nezajišťovaly, bylo by tak nadále možné, aby si děti nadále nosily vlastní jídlo od
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zákonných zástupců. V případě poskytování hmotného zabezpečení by lesní
mateřské školy musely splnit stávající požadavky.
Výhodou této varianty je bezproblémové splnění ze strany lesních
mateřských škol, nedojde k jejich omezení z důvodu požadavků na stravování.
Rovněž nenastane problém s případnou veganskou stravou, neboť uvedená
povinnost se váže na poskytování hmotného zabezpečení.
Nevýhodou je skutečnost, že se může stát, že se dítě za celý den nenají.
Učitelky by jistě mohly dětem připomenout, aby se najedly, nesměly by však
s jídlem vůbec manipulovat, jinak by se na ně již vztahovaly hygienické
požadavky. Neposkytování hmotného zabezpečení bude dále znamenat vyšší cenu
jídel pro zákonné zástupce a taktéž skutečnost, že jídla nemusí respektovat
výživové normy (příloha č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb.), případně vyvolá nutnost
zajišťovat stravování dětí vlastními silami. Zákonní zástupci by se v této souvislosti
mohli cítit diskriminováni a nelze vyloučit, že by brojili proti z jejich pohledu
diskriminačnímu stavu, kdy oproti levnějším a zdravějším jídlům v běžné mateřské
škole jsou jídla v lesní mateřské škole dražší a „nezdravější“, případně že lesní
mateřská škola stravování vůbec nezajišťuje. Posouzení nezdravého jídla je sice do
značné míry subjektivní, druhý aspekt by však zvláště v případě dětí ze sociálně
slabších rodin mohl být relevantnější. V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že tato
varianta nadále zachovává stávající úpravu, že lesní mateřská škola nemůže být
spádovou školou. Každé dítě tedy nadále bude mít zajištěné místo v běžné
mateřské škole, kde mu bude poskytováno hmotné zabezpečení spočívající ve
školním stravování. Tato varianta by tedy nemusela být považována za
diskriminační.
Z pragmatického hlediska by mělo být zvoleno právě toto řešení, které
umožní zápis lesních mateřských škol do rejstříku škol a školských zařízení, aniž
by musely budovat školní jídelnu.
3.3.3 Varianta spočívající v novele vyhlášky č. 107/2005 Sb.
Schůdné naopak není řešení spočívající v rozšíření výjimky připuštěné vyhláškou
č. 107/2005 Sb. Výjimka v § 2 odst. 2 této vyhlášky stanoví, že školní stravování je
zabezpečováno jinou osobou poskytující stravovací služby pouze ve výjimečných
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případech, kdy tyto služby není možné zajistit v zařízeních školního stravování.
Tato výjimka pouze navazuje na § 122 odst. 4 školského zákona, novelizace
samotné vyhlášky by tedy nepostačovala.
Rozšíření výjimky v § 2 odst. 9 umožňující zabezpečování školního
stravování mimo provozovnu se týká pouze školních jídelen a není představitelné
z důvodu právních předpisů EU.
Úprava v § 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů, pak není představitelná s ohledem na vyhlášku č. 107/2005
Sb. a školský zákon.
Lze tedy uzavřít, že řešení formou výjimky ve vnitrostátních předpisech
není s ohledem na právní předpisy EU použitelné. Jako jediné řešení vedoucí
k řešení problému se tedy jeví novela § 122 odst. 2 školského zákona, aby se dětem
v lesních mateřských školách neposkytovalo hmotné zabezpečení.
3.4

Zázemí v souvislosti se stavebním právem

Na stavby mateřských škol se, stejně jako na stavby jiných škol, vztahují
požadavky na stavby stanovené různými právními předpisy, ale i českými státními
normami.
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění
vyhlášky č. 20/2012 Sb. (dále jen „vyhláška č. 268/2009 Sb.“), stanoví v § 36 odst.
1 písm. a) pro stavby škol povinnost zřízení ochrany před bleskem, v § 38 odst. 4
povinnost opatřit instalovaná otopná tělesa ochrannými kryty a v § 49 požadavky
týkající se místností a prostorů: mj. nejmenší světlá výška prostorů a místností musí
být 3000 mm, musí být zřízeny oddělené šatny žáků, samostatná místnost se
záchodovou mísou a umývárny musí být přístupné ze šatny a denních místností
dětí, ve výukových prostorách musí být umístěn alespoň jeden výtok pitné vody.
Jak vyplývá z uvedeného výčtu, zázemí lesních mateřských škol nesplní požadavky
vyhlášky č. 268/2009 Sb.
Na stavby mateřských škol se dále vztahují požadavky vyhlášky
č. 398/2009

Sb.,

o obecných

technických

požadavcích

zabezpečujících

bezbariérové užívání staveb. Podle § 6 odst. 2 této vyhlášky musí být přístup do
všech

prostorů

určených

pro

užívání
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veřejností

zajištěn

vodorovnými

komunikacemi, schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo
výtahy. Bezbariérové řešení pak podle § 8 odst. 6 této vyhlášky škola musí mít
rovněž pro děti, žáky a studenty. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že lesní
mateřské školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení nebudou moci
odmítnout dítě z důvodu jeho zdravotního postižení, neboť by se ve smyslu § 1
odst. 1 písm. i) a § 2 odst. 3 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení
a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů
(antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, jednalo o diskriminaci,
proto také není možné zachování stávajícího stavu. Lesní mateřské školy uvedené
požadavky obvykle nesplní, což je zřejmé i z pouhého srovnání s bezbariérově
řešeným sociálním zařízením.67
Další požadavky na stavby mateřských škol stanoví § 23 vyhlášky
č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění
vyhlášky č. 268/2011 Sb. (dále jen „vyhláška č. 23/2008 Sb.“), jenž činí závazným
rovněž českou státní normu ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní
objekty. Tato norma stanoví jak požadavky na samotnou požární bezpečnost, tak
i na únikové cesty, odstupy, technická zařízení a zařízení pro protipožární zásah.68
Její znění však s ohledem na § 5 odst. 6 a 8 zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, není k dispozici zdarma, nýbrž za úplatu.69 Nelze tedy
posoudit, zda uvedené požadavky lesní mateřská škola splní, s ohledem na obsah
normy se nicméně kloním spíše k záporné odpovědi.
Ačkoliv existuje lesní mateřská škola zapsaná v rejstříku škol a školských
zařízení a taktéž zpracovaný návrh dřevostavby lesní mateřské školy z přírodních
materiálů splňující příslušné požadavky70, většina lesních mateřských škol
požadavky nesplní.
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ŠESTÁKOVÁ, Irena. Bezbariérová řešení staveb. ČVUT v Praze, Fakulta architektury [online].
s. 146 [cit. 22. 6. 2016].
68
Náhled ČSN 73 0802. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví [online].
2009 [cit. 22. 6. 2016].
69
Což považuji za protiústavní.
70
SALÁK, Martin. Lesní mateřská školka [online]. Brno, 2014 [cit. 22. 6. 2016]. Bakalářská práce.
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta.
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Za účelem, aby se uvedené požadavky na lesní mateřské školy
nevztahovaly, byl do § 147 školského zákona vložen nový odstavec, podle něhož
lesní mateřská škola nepředkládá stanovisko stavebního úřadu podle odstavce 1
písm. h) téhož ustanovení. Jsem toho názoru, že samotná skutečnost, že od lesní
mateřské školy nebude vyžadováno stanovisko stavebního úřadu, ještě nemusí
znamenat, že nemusí splňovat požadavky příslušných vyhlášek. Bez úpravy ve
školském zákoně by bylo lze uvažovat o novelizaci jednotlivých vyhlášek přidáním
například následujícího odstavce do společných ustanovení:
„Tato vyhláška se nevztahuje na lesní mateřské školyx).“
Poznámka pod čarou č. X zní: § 34 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Bylo však zvoleno jiné legislativní řešení – do § 34 školského zákona byl
vložen nový odstavec 9.
Po přijetí novely školského zákona vyvstal problém v souvislosti s tím, že
zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou. Stávající zázemí lesních
mateřských škol totiž mnohdy stavbou jsou. Pro bližší pochopení tématu je třeba se
blíže zabývat vymezením stavby.
Definici stavby obsahuje § 2 odst. 3 stavebního zákona. Pro zázemí lesní
mateřské školy je klíčová třetí věta daného ustanovení: „Za stavbu se považuje také
výrobek plnící funkci stavby.“ Stavební zákon nedefinuje, co se rozumí výrobkem
plnícím funkcí stavby, touto problematikou se však zabývala judikatura.71
Ještě v roce 2009 Ministerstvo pro místní rozvoj ve svém stanovisku
uvedlo: „V případě, že je takový [mobilní] „dům“ natolik mobilní (pojízdný či
tažený), že může být přemísťován po pozemních komunikacích, má charakter
vozidla nebo přívěsu, a tudíž není v režimu stavebního zákona.“72 Tomuto aspektu
je, spolu se skutečností, že výrobek slouží k rekreaci, přikládána váha v části
71
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odborné literatury73 a v jednom soudním rozhodnutí, kde je též zmíněno užívání
osobami. 74 Podle nastíněných znaků by v případě zázemí lesní mateřské školy bylo
možné uvažovat, že by se nejednalo o stavbu.
Městský soud v Praze však poskytl bližší vodítka pro určení výrobku
plnícího funkci stavby. 75 Nejpodstatnějším charakteristickým rysem takového
výrobku je, „že se jedná o výrobek umístěný na určitém konkrétním místě trvale
nebo dlouhodobě“. Trvalému či dlouhodobému umístění nasvědčuje například
umístění předmětného výrobku na podezdívku, vybudování přípojek sítí
technického vybavení, terénní úpravy provedené v souvislosti s umístěním
předmětného výrobku, vybudování stálých přístupových cest k tomuto výrobku,
úmysl pronajímat mobilní domy turistům po celou dobu turistické sezóny. Dalším
znakem výrobku plnícího funkci stavby je, že plní určitou funkci vyhrazenou
zpravidla jen stavbám (např. slouží k bydlení). Výslovně pak soud připouští, že
výrobkem plnícím funkci stavby může být i silniční vozidlo. Naopak jako případ,
kdy by se nejednalo o výrobek plnící funkci stavby, soud uvádí případ okružní
jízdy karavanem po republice, pokud se karavan v kempu zdrží např. pouze den
a noc.
Dalšími vodítky, že se jedná o výrobek plnící funkci stavby, může být
„vybudování dalších podpůrných zařízení k zajištění účelu předmětného výrobku
(jako je např. pergola, sklad nářadí či suchá nastálo postavená toaleta – lidově
označována jako „kadibudka“)“.76
Naznačené závěry Městského soudu v Praze převzal rovněž Nejvyšší
správní soud.77
Jak vyplývá z výše uvedeného, v případě zázemí lesní mateřské školy se
bude pravidelně jednat o výrobek plnící funkci stavby, a tedy rovněž o stavbu ve
smyslu stavebního zákona. Zázemí totiž bude obvykle na pozemku umístěno
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dlouhodobě či trvale, bude využíváno také k pobytu osob (na čemž nemění ničeho,
že jde o pobyt toliko příležitostný), bude napojeno na přípojky sítí technického
vybavení, budou k nim vybudovány přístupové cesty a další podpůrné zařízení
(toaleta).
Nelze

argumentovat

způsobem,

že

zázemí

bude

sloužit

pouze

k příležitostnému pobytu. K příležitostnému (a nikoliv dlouhodobému či trvalému)
pobytu jistě slouží i silniční vozidlo, které je výslovně připuštěno jako výrobek
plnící funkci stavby. Navíc nelze opomenout, že v případě velmi nepříznivého
počasí může zázemí sloužit i k delšímu než jen příležitostnému pobytu.
Neudržitelný je rovněž historický výklad spočívající v tvrzení, že úmyslem
zákonodárce bylo, že zázemí nesmí být stavbou v obecně chápaném smyslu
(stavbou spojenou se zemí pevným základem). Nejvyšší správní soud totiž ve své
judikatuře zdůrazňuje princip jednoty a bezrozpornosti právního řádu, z něhož
plyne požadavek přikládat týmž pojmům obsaženým v různých právních
předpisech stejný význam a obsah.78 V tomto případě navíc nejsou dány rozumné
důvody k závěru, že tyto pojmy stejný význam mít nemají, a to s ohledem na
odůvodnění pozměňovacího návrhu, kde se uvádí: „Současně zázemí mateřské
školy nebude moci být stavbou jak v soukromoprávním pojetí podle občanského
zákoníku, tak ani ve smyslu veřejného práva podle stavebního zákona.“79
Dále je třeba uvést, že s ohledem na definiční znaky stavby uvedené
Nejvyšším správním soudem by zázemí mohlo být nejen výrobkem plnícím funkci
stavby (stavba v širším smyslu), ale i přímo stavbou (stavba v užším smyslu). 80
Za stávajícího stavu by hypoteticky bylo možné uvažovat o zázemí, které
by nebylo výrobkem plnícím funkci stavby (a tedy ani stavbou), toliko v případě
„kočovného“ zázemí, které by pravidelně měnilo stanoviště. Existenci takovéhoto
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zázemí zřejmě nelze předpokládat. Jedná se navíc o nevhodné řešení, neboť při
každé změně stanoviště by bylo nezbytné nahlásit změnu údajů v rejstříku škol
a školských zařízení.
Ze skutečnosti, že zázemí lesní mateřské školy je stavbou, vyplývá nutnost
splnit obecné požadavky na výstavbu.81 Za tímto účelem byla ostatně také rozšířena
definice stavby. 82 V tomto smyslu Ministerstvo pro místní rozvoj také vydalo nové
stanovisko.83 Lesní mateřské školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení
by tedy musely splňovat výše uvedené požadavky pro školy, což není žádoucí.
Nedopatření vzniklo patrně v souvislosti s domněnkou, že stavbou nejsou
určité objekty omezené velikostí. Domnělé omezení skutečně existuje, avšak ve
vztahu ke stavbám, jež nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(srov. § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona).
Za účelem vyřešení shora uvedeného problému je třeba novelizovat
stavební zákon. Řešení formou vyjmutí zázemí lesní mateřské školy z definice
stavby úpravou § 2 odst. 3 stavebního zákona (doplněním věty „Stavbou není
zázemí lesní mateřské školy.“) není vyhovujícím řešením. Tato novelizace by sice
na jednu stranu zajistila, že by se na zázemí lesní mateřské školy nevztahovaly
obecné požadavky na výstavbu, zároveň by ale také odpadla povinnost respektovat
záměry územního plánování. To nepovažuji za vyhovující, neboť by to
představovalo velkou změnu ve stavebním zákoně, navíc to ani není žádoucí –
cílem je totiž toliko zajistit, aby zázemí nemuselo splňovat požadavky vyhlášek
č. 268/2009 Sb. a č. 398/2009 Sb. Proto je třeba novelizovat § 169 odst. 1
stavebního zákona tímto způsobem:
„(1) Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou
povinny při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění,
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užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné
požadavky na výstavbu [§ 2 odst. 2 písm. e)] stanovené prováděcími právními
předpisy. Povinnost respektovat technické požadavky na stavby a technické
požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby se nevztahuje na stavby
zázemí lesních mateřských škol.“
Touto úpravou se zajistí, že na zázemí lesních mateřských škol se nebudou
vztahovat požadavky vyhlášek č. 268/2009 Sb. a č. 398/2009 Sb.
Dále je třeba upravit ustanovení školského zákona týkající se stavby, které
nerespektuje, že zázemí lesních mateřských škol jsou stavbami. Školský zákon má
umožňovat, aby zázemím byla jurta, týpí, maringotka apod., nikoliv však „běžná
stavba“. Za tím účelem se jeví jako vhodné využít pojmu „budova“ definovaného
v § 2 písm. l) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve
znění pozdějších předpisů, kde je budova definována jako nadzemní stavba spojená
se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně
uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Z uvedených důvodů je třeba
novelizovat § 34 odst. 9 školského zákona tímto způsobem:
„(9) Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání
probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy,
které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být
stavbou60) budovou62).“
60)

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů.
62)

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve

znění pozdějších předpisů.
Právní úprava ani návrh její změny nezohledňují ta zázemí lesních
mateřských škol, která i v běžném slova smyslu jsou stavbou i budovou, což se
týká například lesních chat, hájoven či domů postavených za využití neběžných
39

materiálů, například slámy a hlíny. 84 Tato zázemí taktéž nesplňují hygienické
a technické požadavky. Lesní mateřské školy s tímto zázemím však do rejstříku
škol a školských zařízení nebudou moci být zapsány, na rozdíl od lesních
mateřských škol se zázemím ve formě jurty, týpí či maringotky. Právní úprava
nepočítá ani s možností, kdy by lesní mateřské škola využívala například veřejnou
instituci.
Vzniká tak paradoxní situace, kdy se lesní mateřská škola s „lepším“
zázemím nachází v horší situaci. Z tohoto pohledu by bylo třeba v § 34 odst. 9
školského zákona zrušit druhou větu. Jsem však toho názoru, že by toto omezení
v citovaném ustanovení mělo zůstat. Bez něj totiž hrozí, že se institut lesních
mateřských škol může stát prostředkem k obcházení hygienických požadavků,
například při rekonstrukci starších budov mateřských škol, které se řídí staršími
právními předpisy a nové se na ně nevztahují zcela (srov. § 25 odst. 1 vyhlášky
č. 410/2005 Sb.). Pak by postačilo prohlásit mateřskou školu za lesní a nebylo by
nutné splňovat přísné hygienické požadavky na budovu. K obcházení samozřejmě
může docházet i tak, avšak je ztíženo nutností zřízení jiného zázemí a nelze tímto
způsobem ušetřit při rekonstrukci budovy.
Lesním mateřským školám s pevným zázemím nicméně doporučuji požádat
o povolení výjimky ve smyslu § 14 zákona č. 258/2000 Sb. Při rozhodování pak
orgány ochrany veřejného zdraví mají pečlivě zvažovat, zda se nejedná o výše
zmíněné obcházení.
3.5

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců
Zatímco dosud jednotlivé lesní mateřské školy nebyly vázány, jakým

způsobem právně zajistí dospělé osoby, po zápisu do rejstříku škol a školských
zařízení se bude jednat o pracovněprávní vztahy pedagogických pracovníků. Ze
skutečnosti, že i v zimě bude program probíhat venku, vyplývají požadavky na
bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců.
Protože zaměstnanec celoročně vykonává práci na venkovním pracovišti,
bude práce pracovníka v lesní mateřské škole ve smyslu bodu 9 přílohy č. 1
84
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k vyhlášce č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších
předpisů, zařazena do druhé kategorie. 85
Z tohoto zařazení vyplývá z § 37 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. povinnost
zaměstnavatele příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví neprodleně oznámit
práce zařazené do druhé kategorie včetně údajů rozhodných pro toto zařazení
a současně předložit protokoly o měření nebo vyšetření faktorů pracovních
podmínek.
V zimním období se dále mnohdy bude jednat o zátěž chladem ve smyslu
§ 6 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 361/2007
Sb.“), pokud korigovaná teplota vzduchu 86 na venkovním pracovišti poklesne pod
4 °C.
Ve smyslu § 7 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. musí být zaměstnanec
při korigované teplotě nižší než 10 °C vybaven pracovním oděvem s tepelně
izolačními vlastnostmi a při teplotě pod 4 °C také rukavicemi a pracovní obuví
chránící před chladem.
Při práci vykonávané po dobu delší než 2 hodiny v korigované teplotě 4 ºC
má zaměstnanec právo na bezpečnostní přestávku v ohřívárně po dobu nejméně
10 minut a doba nepřetržitého trvání při teplotě od 4 do –10 ºC nesmí přesáhnout
2 hodiny (pro nižší teploty jsou stanovena kratší trvání), jak vyplývá z § 7 odst. 4
nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Při korigované teplotě nižší než 4 °C se dále zaměstnanci poskytuje teplý
ochranný nápoj v množství alespoň půl litru, jak stanoví § 8 odst. 1 ve spojení s § 8
odst. 5 písm. b) nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Požadavky na ohřívárnu stanoví § 44 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., podle
něhož musí být vytápěna nejméně na 22 °C a musí být vybavena sedacím
85
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nábytkem, stolem a věšáky na pracovní oděv. Ohřívárna musí být dále vybavena
zařízením pro prohřívání rukou ve smyslu § 7 odst. 2 nařízení vlády
č. 361/2007 Sb.
Výše uvedené osobní ochranné pracovní prostředky jsou ve smyslu § 104
odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákoník práce“), poskytovány zaměstnavatelem bezplatně.
Další požadavky týkající se poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků stanoví nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích,
čisticích a dezinfekčních prostředků. Ochranné prostředky podle § 3 odst. 1 písm.
c), d) tohoto nařízení vlády musí být přizpůsobeny fyzickým předpokladům
jednotlivých zaměstnanců a respektovat jejich ergonomické požadavky a zdravotní
stav. Podle § 3 odst. 4 tohoto nařízení vlády zaměstnavatel stanoví způsob,
podmínky a dobu používání ochranných prostředků na základě četnosti
a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště
a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.
Zázemí některých lesních mateřských škol bude nezbytné přizpůsobit
pracovněprávním předpisům i způsobem vybavení. Například u Dětského klubu
Šárynka při celkovém pohledu dovnitř jurty87 zaujme neobvyklým způsobem
vedený elektrický kabel po stěně, kdy lze jen těžko hovořit o prevenci rizik.
Naopak, takový způsob instalace je dokonce v rozporu s bodem 2.1.2 přílohy
k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště
a pracovní prostředí, který stanoví, že všechny části elektrické instalace musí být
spolehlivě upevněny.
3.6

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

Další problematickou záležitostí pro lesní mateřské školy je zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví dětí. Ve Standardech kvality lesních mateřských škol se sice řeší
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nouzové a havarijní situace88, zároveň se však na jiném místě uvádí: „Pedagog
umožňuje dítěti prožít bezpečné riziko.“89 Podobný přístup je patrný v odborných
pracích: „Účelem je, aby [děti] získaly vlastní zkušenost, poznaly své možnosti
a hranice a nesly také zodpovědnost za své jednání a to občas i na úkor
bezpečnosti.“90 Uvedené se rovněž promítá do pravidel fungování konkrétních
lesních mateřských škol, kde je možné se dočíst: „Šermování s klacíky je možné
pouze v případě, že obě strany souhlasí a že se dodržuje základní bezpečnost.“
Počítá se rovněž s prací dětí s nožem.91 Takové „zajišťování“ bezpečnosti
a ochrany zdraví dětí považuji za nepřijatelné, nehledě na nejasnost pojmu
„základní bezpečnost“.
Podle § 29 odst. 2 školského zákona školy zajišťují bezpečnost a ochranu
zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. Stejné
ustanovení obsahuje také zmocnění k vydání vyhlášky, které nebylo naplněno.
Blíže tuto problematiku upravuje právně nezávazný Metodický pokyn k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských
zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne
22. prosince 2005, č. j. 37 014/2005-2592 (dále jen „metodický pokyn“).
Podle čl. 7 metodického pokynu se žákům poskytují osobní ochranné
pracovní prostředky. Metodický pokyn sice v poznámce pod čarou odkazuje na
příslušná ustanovení starého zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů), avšak neupřesňuje, kdy konkrétně je třeba tyto
prostředky žákům poskytovat, v této souvislosti zmiňuje toliko praktické
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vyučování a jízdu na kolečkových bruslích. Komentářová literatura v této
souvislosti zmiňuje praktické vyučování nebo praktickou přípravu. 93
Je třeba se zabývat tím, zda, pokud lesní mateřská škola bude povinna
poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky svým zaměstnancům, bude mít
tutéž povinnost i vůči dětem. Konkrétně se v této souvislosti jedná například
o vhodné oblečení a rukavice do mrazivého počasí. Zatímco v běžné mateřské
škole nedostatečně oblečené dítě může celý den zůstat v budově, v lesní mateřské
škole to nemusí být možné, neboť zázemí slouží pouze k příležitostnému pobytu
(viz výše). Nedostatečné oblečení dále nepředstavuje důvod pro odmítnutí převzetí
dítěte. Vzhledem k tomu, že bez vhodného oblečení by mohlo dojít k ohrožení
zdraví dítěte, jsem toho názoru, že lesní mateřská škola by měla mít povinnost
poskytnout dětem osobní ochranné pracovní prostředky zahrnující i vhodné
oblečení, obuv a rukavice.
Z hlediska bezpečnosti je mimořádně problematickou záležitostí vytápění
zázemí. V jurtě a týpí se k vytápění využívají kamna s plotnou a rourou, nebo
chráněné otevřené ohniště.94 Kamna využívá například Dětský klub Šárynka
v Praze.95 Jako nebezpečí vnímám, pokud budou kamna rozpálená a některé dítě se
jich dotkne či se mu „podaří“ je i otevřít… Přitom § 38 odst. 4 vyhlášky
č. 268/2009 Sb. stanoví povinnost instalovaná otopná tělesa opatřit ochrannými
kryty, které však nesmí bránit řádnému sdílení tepla z otopných těles do okolí. Tato
vyhláška se však na lesní mateřské školy nebude vztahovat (viz výše). Jurta byla
následně přestavěna96, uvedená rizika však přetrvávají. 97 Pro otevřené ohniště (není
zřejmé, co je myšleno přívlastkem „chráněné“) platí totéž s tím rozdílem, že
následky mohou být mnohem tragičtější. Navíc vzhledem k tomu, že spalováním
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uhlí i dřeva dochází k uvolňování nebezpečného oxidu uhelnatého,98 za účelem
předcházení riziku otravy by mělo být v zázemí samozřejmostí umístění detektoru
oxidu uhelnatého.
Opominout nelze ani nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení,
přístrojů a nářadí. Toto nařízení vlády se bude vztahovat například právě na kamna.
Podle § 3 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení se zařízení používá k účelům a za
podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací a případně
i místním provozním bezpečnostním předpisem. Ve smyslu § 4 tohoto nařízení
vlády se před uvedením do provozu a dále ve stanovených lhůtách provede
kontrola zařízení. Pro zařízení musí být dále vypracován místní provozní
bezpečnostní předpis.99
Jsem toho názoru, že § 29 odst. 2 školského zákona je třeba vykládat
extenzivně a mj. s ohledem na možnou přítomnost dvouletých dětí vhodným
způsobem předcházet rizikům. Výše uvedené situace tedy v lesních mateřských
školách po jejich zápisu do rejstříku škol a školských zařízení již nadále nemají
nastávat.
Další povinnosti stanoví předpisy na úseku požární ochrany. Podle § 4 odst.
2 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
může být činnost lesních mateřských škol považována za provozovanou činnost se
zvýšeným požárním nebezpečím, neboť se při nich používá otevřený oheň
v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném stavu. Za ty se sice
nepovažují lokální spotřebiče a zdroje tepla, je ale třeba za ně považovat venkovní
otevřený oheň. Bez ohledu na kvalifikaci činnosti jsou stanoveny povinnosti např.
na zabezpečení požární techniky, udržování volných přístupových cest, označování
pracoviště, kontroly. Dále je třeba provádět čištění, kontroly a revize spalinové
cesty podle § 43-47 tohoto zákona, kdy spalinovou cestou se ve smyslu § 43 odst. 2
tohoto zákona rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Její
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čištění nebo kontrola provádí podle § 44 odst. 1 tohoto zákona držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Další nebezpečí skrývá také samotný pobyt v lese a činnosti v něm konané.
Šplhání na stromy vnímám jako problematické, pokud už k němu dochází, pak by
mělo být samozřejmostí používání přilby. Velké nebezpečí může dále představovat
počasí (zejména silný vítr, bouřky, pád sněhu, související možný pád větví
a stromů), těžba dřeva, pohyb lesní techniky a související činnost, výkon myslivosti
(např. lov a hony v lese). Proto by lesní mateřské školy měly úzce spolupracovat
s lesní

správou,

mysliveckou

organizací

a podobnými

institucemi.100

Nezanedbatelné riziko přináší také přítomnost hmyzu a lesní zvěře, silné sluneční
záření v létě a jeho odlesky od sněhu v zimě (nebezpečí úpalu nebo úžehu
a poškození očí) a v neposlední řadě riziko otravy po pozření jedovatých rostlin
nebo hub.
Požadavky jsou stanoveny rovněž na venkovní hrací plochy. 101
Že lesní mateřské školy nejsou zcela prosty nebezpečí, ostatně dokazuje
i případ ztracených dětí z lesní mateřské školy Pramínek ve Světicích u Říčan. 102
Nejsem přesvědčen o nutnosti upravit tuto problematiku vyhláškou (ať už
jen pro lesní mateřské školy nebo pro všechny mateřské školy). Spatřuji totiž
nebezpečí

v následném

dalším

rozšiřování

právní

úpravy

opakovanými

novelizacemi pro stále podrobnější popis rizikových činností. Místo toho se
přikláním k aktualizaci metodického pokynu s uvedením nejvýznamnějších rizik
a opatření k jejich předcházení u lesních mateřských škol. Souhlasím také
s názorem, že každé riziko má být definováno a vyhodnoceno ve vnitřních
dokumentech školy a přijatelná rizika mají být podpořena pravidly, s nimiž mají
být zákonní zástupci i děti seznámeni dopředu.103 Ostatně i čl. 2 odst. 1
metodického pokynu stanoví, že škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování
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a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik,
přičemž přihlíží mj. k možnému ohrožení a věku. Vzhledem k naznačeným
požadavkům budou rizika a pravidla ve smyslu § 30 odst. 1 písm. c) a § 30 odst. 3
školského zákona upravena ve školním řádu.
S činností lesní mateřské školy je spojeno velké množství různorodých
rizik, která kladou nároky nejen na vybavení školy, ale rovněž na odbornou
způsobilost pedagogických pracovníků. Proto by se měla de lege ferenda zvážit pro
uchazeče o učitelství v lesní mateřské škole povinnost úspěšně absolvovat kurz
(„lesní minimum“), kde by lesní a další odborníci upozornili na rizika. Do
budoucna lze rovněž uvažovat o odpovídajících úpravách pedagogických studijních
oborů.
3.7

Odpovědnost a pojištění

Odpovědnost mateřských škol není zvlášť upravena, proto se řídí obecnou úpravou
v § 2910 a následujících občanského zákoníku. Tato úprava vyžaduje zaviněné
porušení právní povinnosti, což bývá porušení dohledu. 104 Odpovědnost tedy není
absolutní, nýbrž připouští možnost liberace. To je zjevně výhodné pro běžné
mateřské školy, kdy mateřská škola neodpovídá například za banální případy
zakopnutí. Nicméně v případě lesních mateřských škol, u nichž jsou vyšší rizika
(viz například výše zmíněná práce s nožem), by bylo vhodné legislativní zakotvení
absolutní odpovědnosti.
Školy v současnosti nejsou povinny uzavřít pojištění pro případ své
odpovědnosti za škodu vzniklou na věcech, životě a zdraví dětí, žáků a studentů.
Vzhledem k vyšším rizikům souvisejícím s jejich činností (zázemí je v případě
extrémních povětrnostních vlivů náchylnější k poškození než běžná stavba, další
rizika lze identifikovat v lese, viz výše) a v této souvislosti hrozícím možným
vysokým odškodněním, lze uzavření takového pojištění jednoznačně doporučit.
Vzhledem k uvedeným zvláštnostem lze uvažovat o zavedení povinnosti lesních
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mateřských škol uzavřít pojištění. Odborná literatura105 upozorňuje na nevýhodu
pro lesní mateřské školy, jíž je přístup pojišťoven, které tyto neznají a spatřují
u nich rizika, proto se doporučuje spojit se s Českou radou dětí a mládeže, která má
sjednáno kolektivní pojištění. 106 Pro úplnost lze doplnit, že ve vztahu
k zaměstnancům bude lesní mateřská škola pojištěna ze zákona, a to na základě
§ 365 zákoníku práce, ve spojení s tam uvedenou předchozí úpravou.
3.8

Veřejní zřizovatelé lesních mateřských škol

Domnívám se, že je nevhodné, že lesní mateřské školy budou moci zřizovat rovněž
veřejní zřizovatelé, tedy stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Uvedené
nicméně možné bude, podle § 179 odst. 3 školského zákona lesní mateřská škola
toliko nemůže být spádovou mateřskou školou. To prakticky znamená, že lesní
mateřská škola nemůže být jedinou obecní mateřskou školou v obci. Pokud obec
zřídí jednu běžnou mateřskou školu, další již mohou být lesní.
Domnívám se, že takto nastavená úprava v sobě skrývá riziko, že obce (jako
zcela dominantní zřizovatelé mateřských škol) se budou snažit ušetřit a namísto
dosavadního zřizování běžných mateřských škol budou zřizovat lesní mateřské
školy. Postavit jurtu je totiž výrazně levnější než stavbu mateřské školy splňující
přísné požadavky. Snaha obcí ušetřit je výrazná a někdy se dokonce dostává do
rozporu se školským zákonem. 107
Tato problematika ještě nabude na významu v souvislosti s právním
nárokem na místo v mateřské škole mladších dětí. Dosud byla obec ve smyslu
§ 179 odst. 2 školského zákona povinna zajistit podmínky pro předškolní
vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Samotná
povaha nároku na přijetí znamená právo každého dítěte v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky na přijetí a tomu odpovídající nutnost obce
zajistit místo všem takovým dětem. V případě, že tuto možnost nevyužijí všechny
105
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tyto děti nebo například poklesne demografická křivka, lze volné kapacity využít
pro umístění mladších dětí. Pokud bude zase vyšší počet dětí v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky, bude přijato méně mladších dětí.
Oproti tomu podle nové právní úpravy bude postupně zaváděn nárok na
přijetí mladších dětí, až nakonec od 1. září 2020 i dvouletých (srov. § 34 odst. 3
školského zákona ve znění od 1. září 2017, resp. 1. září 2018, resp. 1. září 2020).
Tomu odpovídá povinnost obce v § 179 odst. 2 školského zákona v příslušném
znění zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání těchto dětí. Obec tedy správně
má zajistit místa pro všechny tyto děti. Lze očekávat, že zdaleka ne všechny
dvouleté děti však budou mateřskou školu navštěvovat. Takový případ, stejně jako
pokles demografické křivky, bude znamenat volné kapacity mateřských škol, které
nemusí být možné využít. Je zřejmé, že takové situaci se budou obce snažit
vyhnout.
Pro mateřské školy budou zřízeny spádové obvody a kapacita mateřských
škol tedy má být taková, aby postačila pro všechny spádové děti. Lze však pouze
velmi obtížně hovořit o pochybení obce v situaci, kdy sice kapacita mateřské školy
pro všechny spádové děti nepostačuje (a hypoteticky by tedy nebyly přijaty
všechny děti, které na to mají nárok), přesto je v ní volná kapacita (a žádné dítě
není z kapacitních důvodů odmítnuto) z důvodu, že některé děti využívají jiné
(soukromé) mateřské školy či jiná zařízení. Konkrétně tedy nelze vyloučit, že obce
budou namísto rozšíření stávající běžné mateřské školy či stavby nové chtít
přistoupit ke zřízení lesní mateřské školy, která pojme část dětí a „uleví“ běžné
mateřské škole.
Obec by však podle mého názoru vůbec neměla lesní mateřské školy
zřizovat, protože spatřuji možnou problematickou situaci, pokud bude obec rodiče
přemlouvat či nutit k využití lesní mateřské školy. Na tomto místě je třeba si
uvědomit, že lesní mateřské školy jsou toliko alternativou, kterou rozhodně není
vhodné zakazovat, nicméně orgány veřejné moci by měly přednostně zřizovat
běžné mateřské školy pro většinu dětí. Skutečnost, že kritické hlasy vůči lesním
mateřským školám ze strany rodičů nejsou slyšet, neznamená, že neexistují. Dále
by měl být vzat ohled na vyšší finanční náročnost docházky dětí do lesních
mateřských škol, kdy je třeba nejen více oblečení, ale i kvalitnější a dražší
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materiály (nepromokavé, přitom prodyšné materiály, goretex atd.), které mohou být
pro sociálně slabší rodiny nedostupné. Ačkoliv výše dovozuji, že lesní mateřské
školy by dětem měly poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky, nelze
vyloučit, že se tomu budou snažit vyhnout. Konečně lze uvést, že obce ani
o zapojení lesních mateřských škol do rejstříku škol a školských zařízení nežádaly,
nýbrž se jednalo o iniciativu (budoucích) soukromých zřizovatelů.
3.9

Účinnost právní úpravy

Za nevhodné považuji, že právní úprava týkající se lesních mateřských škol nabývá
účinnosti již 1. září 2016, resp. že nebyla stanovena přechodná ustanovení.
Uvedené totiž znamená, že lesní mateřské školy budou moci žádat o zápis do
rejstříku škol a školských zařízení již pro školní rok 2017/2018. Řádný termín pro
podání žádosti podle § 146 odst. 1 školského zákona je ovšem pouze do 30. září.
Mezi nabytím účinnosti právní úpravy a termínem pro podání žádosti je tedy málo
času. Některé doklady lze sice podle § 147 odst. 2 školského zákona předložit
dodatečně, zůstává ale problém například se zázemím (viz výše). Bývalo by bylo
vhodné účinnost této právní úpravy posunout nebo umožnit zápis lesních
mateřských škol do rejstříku škol a školských zařízení až od školního roku
2018/2019.
Nicméně přijetí právní úpravy vytváří legitimní očekávání zápisu lesních
mateřských škol do rejstříku škol a školských zařízení již pro školní rok 2017/2018.
Ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) lze tedy orgánům, které vedou rejstřík škol
a školských zařízení, doporučit, aby ve smyslu § 146 odst. 2 školského zákona
promíjely výše uvedený termín pro předložení žádosti.
Na prominutí termínu však jistě není právní nárok, proto lesním mateřským
školám doporučuji podat žádost v řádném termínu a po zahájení řízení požádat
o jeho přerušení, čemuž orgán, který vede rejstřík škol a školských zařízení, ve
smyslu § 64 odst. 2 správního řádu musí vyhovět. Řízení bude přerušeno do té
doby, dokud nebude přijatá potřebná novelizace. Pokud totiž nedojde k přerušení
řízení, poběží lhůta 90 dnů, ve které musí být vydáno rozhodnutí. Překážkou této
povinnosti není právo žadatele doložit některé doklady dodatečně, neboť jejich
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předložení je toliko podmínkou účinnosti rozhodnutí. 108 Lesní mateřská škola
dokládá mj. popis zázemí, jak stanoví § 147 odst. 1 písm. f) školského zákona.
Tento doklad není zahrnut ve výčtu v § 147 odst. 2 školského zákona, nelze jej tedy
předložit dodatečně. A protože rozhodnutí se vydává podle právního stavu v době
vydání, bylo by nezbytné žádost zamítnout, protože zázemí lesní mateřské školy
nesmí být stavbou. Je přirozené, že čekání na novelu nemůže být důvodem
k nečinnosti orgánu, resp. zmeškání lhůty. S ohledem na § 4 odst. 2 a § 6 odst. 2
správního řádu orgánu a na skutečnost, že řízení v této situaci nelze přerušit bez
požádání účastníka (§ 64 odst. 2 správního řádu a contrario), doporučuji orgánu,
který vede rejstřík škol a školských zařízení, poučit žadatele o možnosti přerušit
řízení.
Samozřejmostí při postupu podle výše formulovaných doporučení je
nevytváření nedůvodných rozdílu s ohledem na § 2 odst. 4 správního řádu.
3.10 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
MŠMT podle § 3 odst. 2 a § 4 odst. 3 školského zákona vydává rámcové
vzdělávání programy. Vzdělávání ve školách probíhá podle školního vzdělávacího
programu, který vydává ředitel školy a který musí být v souladu s rámcovým
vzdělávacím programem.
Pro předškolní vzdělávání je vydán rámcový vzdělávací program pro
předškolní vzdělávací program (dále jen „RVP PV“).109 Ve Standardech kvality
lesních mateřských škol se uvádí, že pedagogický program je v souladu s RVP
PV.110 S tímto tvrzením nelze zcela souhlasit. Z velké části lesní mateřské školy
jistě RVP PV splní, avšak nejsou schopny fungovat zcela v souladu s RVP PV
a jejich zapojení do rejstříku škol a školských zařízení vyvolává nutnost úpravy
některých ustanovení RVP PV.
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Podle kapitoly 7.1 RVP PV jsou věcné (materiální) podmínky mateřské
školy plně vyhovující, jestliže má dostatečně velké prostory (podlahová plocha
i objem vzduchu atd. dle příslušného předpisu) a takové prostorové uspořádání,
které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí; děti se
samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy; na budovu
mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada či hřiště; všechny vnitřní
i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných
předpisů.
Citovaná ustanovení předpokládají existenci budovy, která bude splňovat
normy podle předpisů. Zázemí lesních školek nejen že požadované normy nesplní,
ale často se ani nebude jednat o budovu. Úprava a výzdoba některých druhů zázemí
nemusí být možná (jurta, týpí), při umístění zázemí v lese na toto nenavazuje
zahrada či hřiště.
Podle kapitoly 7.2 RVP PV je životospráva dětí v mateřské škole plně
vyhovující, jestliže jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností
je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší a jestliže děti mají dostatek volného
pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy.
V případě nepříznivé kvality ovzduší (inverze, smog) lze celodenní pobyt
venku považovat za problematický. Tato situace přitom může trvat i delší dobu
(týdny). V takovém případě je žádoucí pobyt uvnitř, zázemí lesních školek však
není plnohodnotné k delšímu pobytu v nich. Zázemí lesních školek většinou
neposkytne dostatek prostoru pro volný pohyb dětí.
Podle kapitoly 7.4 RVP PV je organizační zajištění chodu mateřské školy
plně vyhovující, jestliže je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí; pokud to děti
potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných
činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně apod.
Celodenní pobyt venku znamená pro děti nižší míru soukromí, dítě se
nemůže uchýlit do klidného koutku. Nedostatečné prostorové rozměry to
nedovolují ani při pobytu v zázemí. V případě lesní toalety lze také jen velmi
obtížně uvažovat o soukromí.
Podle kapitoly 7.6 RVP PV jsou personální a pedagogické podmínky
vzdělávání plně vyhovující, jestliže všichni pracovníci, kteří pracují v mateřské
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škole jako pedagogové, mají předepsanou odbornou kvalifikaci; ti, kterým část
odbornosti chybí, si ji průběžně doplňují.
Lesní mateřské školy nezřídka nesplní tento požadavek (viz dále).
Existenci budovy předpokládají i další ustanovení RVP PV (podle kapitoly
5.5 se dítě bezpečně orientuje mj. v budově mateřské školy a podle kapitoly 10.
školní vzdělávací program vypovídá mj. o charakteru budovy školy).
Jak vyplývá z výše uvedeného, lesní mateřské školy nedokážou zcela
naplnit RVP PV, především z důvodu chybějícího pevného zázemí. S uvedeným
není v rozporu ani závěrečná zpráva z pokusného ověřování provozu lesních tříd,
kde se uvádí, že „tento typ předškolního vzdělávání může být realizován v souladu
s RVP PV“. Jak totiž také zpráva uvádí, její závěry se týkají toliko lesních tříd,

nikoliv lesních mateřských škol.
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Přiléhavý není ani argument, že (již v úvodu

zmíněná) školní vzdělávací program lesní mateřské školy zapsané v rejstříku škol
a školských zařízení je v souladu s RVP PV112, a tedy že i činnost ostatních lesních
mateřských škol bude v souladu s RVP PV. Rozdíl je totiž ten, že tato lesní
mateřská škola zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení má pevné zázemí,
které splňuje příslušné požadavky.
3.11 Název právnické osoby vykonávající činnost lesní mateřské školy
Další ne zcela jasnou problematikou je název právnické osoby vykonávající činnost
lesní mateřské školy, konkrétně otázka zda může, případně musí obsahovat toto
označení v názvu. Podle § 132 občanského zákoníku totiž název nesmí být
klamavý.
Podle § 8a odst. 1 písm. a) školského zákona název právnické osoby
vykonávající činnost školy obsahuje označení příslušného druhu nebo typu školy.
Druhy školy upravuje § 7 odst. 3 školského zákona, kdy tímto druhem je mj.
mateřská škola. Ke stanovení typů pro účely označování se zmocňuje MŠMT. Toto
zmocnění je v současnosti naplněno v § 5 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání
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dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů
mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Tuto vyhlášku nahrazuje
s účinností od 1. září 2016 vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která však již typy škol
neupravuje.
V současnosti se v souvislosti s povinným posledním rokem předškolního
vzdělání a lesními mateřskými školami připravuje novela vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 113 Pokud by novela
upravila jako typ lesní mateřskou školu, pak by právnické osoby vykonávající
činnost lesních mateřských škol měly právo uvést do svého názvu pojem lesní
mateřské školy. Zároveň se domnívám, že právnické osoby vykonávající činnost
běžných mateřských škol, byť by vzdělávání v nich probíhalo převážně ve
venkovních prostorách, by tento pojem do svého názvu uvést nemohly, neboť by se
jednalo o klamavý název. Za těchto okolností by totiž uvedení v názvu značilo typ
školy.
Spíše však považuji za pravděpodobnější, že typy mateřských škol již
upraveny nebudou, neboť tyto nemají žádné právní následky114 a jejich úprava se
z toho důvodu jeví jako nadbytečná, když podle § 8a odst. 3 školského zákona
název právnické osoby může obsahovat upřesňující přívlastek. V takovém případě
nemůže být sporu o tom, že právnické osoby vykonávající činnost lesních
mateřských škol budou nadále oprávněny přívlastek „lesní“ do svého názvu
zahrnout. V případě právnických osob vykonávajících činnost běžných mateřských
škol však již odpověď není tak jednoznačná. Průběh vzdělávání ve venkovních
prostorách, resp. existence lesních tříd, by nasvědčovala kladné odpovědi. Nicméně
podle školského zákona bude lesní mateřskou školou ta mateřská škola, která bude
mít tento údaj ve smyslu § 144 odst. 1 písm. c) školského zákona zaspaný
v rejstříku škol a školských zařízení. V případě mateřských škol bez tohoto údaje
se uvedení přívlastku „lesní“ v názvu jeví jako problematické a je třeba jej spíše
nedoporučit.
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3.12 Nerovný přístup
Závažný nedostatek pozměňovacího návrhu spatřuji v založení nerovného přístupu,
což je také jeden z hlavních důvodů, proč s přijatou právní úpravou nesouhlasím.
Zatímco tedy běžné mateřské školy musí splnit přísné hygienické a technické
požadavky, lesní mateřské školy mají požadavky výrazně zmírněné. V rejstříku
škol a školských zařízení však budou zapsány běžné i lesní mateřské školy. Běžné
mateřské školy se poté budou ptát, proč ony musí splňovat přísné požadavky,
zatímco lesní nemusí? Proč lesní mateřské školy budou také dotovány ze státního
rozpočtu, aniž by vynaložily značné finanční prostředky na stavbu budovy, která
splní přísné požadavky? Ze strany běžných mateřských škol očekávám tlak, aby
i u nich došlo ke zmírnění požadavků. V případě nevyhovění může docházet
k účelové snaze o obcházení přísných požadavků například argumentací, že když
i vzdělání v běžné mateřské škole probíhá vzdělání především ve venkovních
prostorách, ani ona by nemusela splňovat přísné požadavky. Ostatně, již nyní
předpokládá § 21 vyhlášky č. 410/2005 Sb. pobyt venku zpravidla 2 hodiny
dopoledne.
Situace je ještě problematičtější u veřejných zřizovatelů, kde do úvahy
vstupuje též otázka zajištění míst pro děti (viz výše).
Na problém přitom opakovaně upozorňovali zástupci Ministerstva
zdravotnictví. 115
Je politováníhodnou skutečností, že se jako úhlavní nepřítel lesních
mateřských škol chápou hygienické požadavky. Lze se dočíst: „[Č]eský právní řád
těmto čtyřem odvážným ženám [zakladatelkám jedné lesní mateřské školy] a dalším
jiným průkopníkům doslova „hází klacky pod nohy“.“116 nebo „LMŠ se od počátku
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potýkají s nevolí úředníků a s přísnými hygienickými normami.“117 S výjimkou
průběhu přijímání zákona č. 247/2014 Sb. tomu tak není. V této souvislosti je třeba
si uvědomit, co zápisem do rejstříku škol a školských zařízení lesní mateřské školy
získají. Zápis do rejstříku škol a školských zařízení je spojen s mnoha povinnostmi
a požadavky, přesto o něj Asociace lesních MŠ dlouhodobě usiluje. Motiv této
snahy není zcela zřejmý. Tato snaha je plně pochopitelná v souvislosti se
zavedením povinného posledního roku předškolního vzdělávání118, nicméně
probíhala i v době, kdy se jeho zavedení neplánovalo. Z vyjádření, že lesní
mateřské školy „zůstávají paradoxně drahou alternativou“119, „Pomůže to
[definice ve školském zákoně] zejména rodičům, pro které jsou nyní lesní MŠ
nedostupné“120

či

navrhovaného

řešení

„spolufinancování nákladů MŠMT + město/obec“

problematiky
121

financování

lze usuzovat, že motivem je

mj. skutečnost, že školy zapsané v rejstříku škol a školských zařízení mají právo na
poskytování dotací ze státního rozpočtu.
A právě zde spatřuji kámen úrazu. Pokud lesní mateřské školy nechtějí
respektovat nastavená pravidla, nechť se dál nacházejí v současném postavení
(zákon č. 247/2014 Sb. v této souvislosti vnímám jako exces). Ale v případě, že
lesní mateřské školy chtějí přijímat peníze ze státního rozpočtu, považuji za zcela
legitimní, pokud musí splnit nastavené hygienické a jiné požadavky. A rozhodně
nepovažuji za vhodné, aby se požadavky a i další předpisy upravovaly s ohledem
na lesní mateřské školy (či jim na míru).
Dosavadní systém regionálního školství skutečně do značné míry
předpokládá shodné požadavky. Úspěch lesních mateřských škol s jejich zapojením
ovšem do takto nastaveného systému nevhodným způsobem zasahuje a navíc
vyvolává precedens do budoucna – obdobně by mohly vzniknout vodní mateřské
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školy, horské mateřské školy, parkové mateřské školy, plážové mateřské školy
a mnohé další. Jak se pak určí, které mateřské školy s přívlastkem jsou ještě
žádoucí, a které už nejsou? Každá by pak mohla mít svou definici a své vlastní
další požadavky. Je zřejmé, že toto není správná cesta, ani v zahraničí tomu tak
není.
Problém je v samotném systému české vzdělávací soustavy, který se
odlišuje od zahraničí. Je tedy na zvážení, zda se neinspirovat a neupravit pouze co
nejobecnější požadavky s tím, že by se (například v rámci řízení o zápis do
rejstříku škol a školských zařízení) žádost školy posuzovala individuálně. Společně
s tím by ale mělo dojít k přehodnocení současného nastavení financování
předškolního vzdělávání. Jak známo, stát (i samospráva) je špatný hospodář a při
budování mateřských škol (ale i obecně) je neefektivní. 122 Efektivnější by oproti
tomu bylo, pokud by mateřské školy, ale i další instituce zřizoval soukromý sektor
a nedostával by peníze ze státního rozpočtu. Případná pomoc státu by neměla být
plošná, nýbrž cílená podle potřebnosti. Poslední legislativní kroky však směřují
spíše jiným směrem.
3.13 Některé další problémy
Ve vztahu k zázemí povinnosti stanovuje taktéž zákon č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 289/1995 Sb.“). Podle § 13 odst. 1 tohoto zákona pozemky
určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle tohoto zákona.
K jinému využití je třeba, aby orgán státní správy lesů rozhodl o výjimce a aby
podle § 15 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. došlo k odnětí pozemků plnění funkcí
lesa nebo omezení jejich využívání. Dále je podle § 12 odst. 2 zákona č. 289/1995
Sb. třeba smlouvu o nájmu, podnájmu nebo výpůjčce uzavřít písemně, jinak je
neplatná. Uvedené se bude týkat pozemků, kde je umístěno zázemí a kde zejména
probíhá pedagogický program. Naopak pro případy, kdy bude lesní mateřská škola
do lesa podnikat nepravidelné výlety (vycházky), se podle mého názoru uplatní
režim obecného užívání lesů podle § 19 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., k němuž
122
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není třeba povolení. Protože již v současnosti se zázemí mnoha lesních mateřských
škol nenachází přímo v lese, nýbrž například na kraji obce, nejeví se jako nezbytná
novelizace zákona č. 289/1995 Sb. spočívající v doplnění výjimky pro umisťování
staveb zázemí lesních mateřských škol na pozemcích určených k plnění funkce
lesa.
Pouze

necelá

polovina

s pedagogickým vzděláním.

123

lesních

mateřských

škol

má

pracovníky

Podpůrně lze poukázat na Standardy kvality lesních

mateřských škol, kde se toliko stanoví požadavek na ukončené nebo probíhající
pedagogické vzdělání nebo ukončený nebo probíhající kurz Asociace, a to pouze
u minimálně jednoho pracovníka. 124 Po zapsání do rejstříku škol a školských
zařízení budou ve smyslu § 7 odst. 7 školského zákona v lesních mateřských
školách zajišťovat vzdělávání pedagogičtí pracovníci. Podle § 22 odst. 6 zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, sice právnická osoba vykonávající činnost školy nebo
školského zařízení může zajišťovat výchovu a vzdělávání pedagogickým
pracovníkem, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace, avšak pouze po
nezbytnou dobu, v nezbytném rozsahu a pokud prokazatelně nemůže tyto činnosti
zajistit pedagogickým pracovníkem s odbornou kvalifikací. S ohledem na
náročnost činnosti v lesní mateřské škole mají přímou pedagogickou činnost
vykonávat dva pedagogičtí pracovníci (učitelé mateřské školy), nepovažuji tedy do
budoucna za možné počítat s využitím formátu 1 pedagog + 1 asistent, jak se
dovozuje v odborné literatuře.125
Lesním mateřským školám zapsaným do rejstříku škol a školských zařízení
dále vznikne povinnost podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. přijímat pouze děti,
které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti
nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Proočkovanost dětí však v současnosti sleduje pouze 19 % lesních mateřských
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škol. 126 Nelze vyloučit, že tato skutečnost je jedním z důvodů docházky mnoha dětí
do lesních mateřských škol. V budoucnu očekávám další diskuzi ohledně
podmínky očkování pro přijetí do mateřské školy. Přitom pro lesní mateřské školy
by s ohledem na častý pobyt v přírodě naopak bylo na místě zvážit rozšíření
o očkování proti klíšťové encefalitidě, jakožto nejúčinnější a jedinou možnou
ochranu. 127
Zapojení lesních mateřských škol do rejstříku škol a školských zařízení
nejen že nepředpokládaly žádné strategické a koncepční dokumenty, ale naopak jej
lze chápat jako výrazně problematické s ohledem na Strategii digitálního
vzdělávání do roku 2020.128 Při vzdělávání v lese nejen že nemusí být dostupný
internet, ale ani elektrická energie pro nabíjení zařízení výpočetní techniky, kterými
však stejně lesní mateřské školy nebudou disponovat. Jejich používání by ale stejně
mnohdy znemožňovaly rovněž povětrnostní podmínky.
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4

Srovnání se zahraničím

Do srovnání byly zahrnuty západní státy, s podobnou tradicí vzdělávání jako u nás.
V některých státech mají lesní mateřské školy delší tradici, v některých dochází
k jejich rozvoji v současnosti.
4.1

Spolková republika Německo

Lesní mateřské školy mají stejně jako běžné mateřské školy po splnění povinností
daných zákony jednotlivých spolkových zemí přístup do vzdělávacího systému.129
Některé spolkové země vydaly zvláštní doporučení pro lesní mateřské školy.
Ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko byly vydány hygienické
pokyny pro zařízení péče o děti, které obsahují i zvláštní pokyny pro lesní mateřské
školy. Toaleta má být k dispozici do 100 metrů od výchozího bodu nebo do 5
minut od zázemí. Při túrách lze použít lesní toaletu, v takovém případě je třeba
výkaly zakopat. Po toaletě a před jídlem je nutné umýt si ruce mýdlem. 130
V lesních mateřských školách v Durynsku je v oblasti výskytu nutné
očkování proti klíšťové encefalitidě. 131
Ve spolkové zemi Hamburg jsou pro lesní mateřské školy stanoveny
výjimky z požadavků na zařízení péče o děti. Ve třídě lesní mateřské školy nemá
být více než 25 dětí po dobu nejdéle 6 hodin. Při velmi silném větru a jiných
extrémních povětrnostních podmínkách se nesmí vstupovat do lesa. Musí být
k dispozici toaleta a možnost umytí. 132
Ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko jsou pro lesní
mateřské školy stanoveny minimální požadavky hygieny. Lesní mateřské školy
nesmí být otevřeny při teplotě nižší než -10 °C, ve třídě je 15-20 dětí a 2 učitelé,
děti jsou ve věku 3-6 let, pobyt venku je v létě 4-6 hodin, v zimě obvykle 3 hodiny.
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Dále musí být k dispozici mýdlo a denně nová voda. Ruce se musí mýt alespoň
před jídlem a po toaletě.133
Ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko je k povolení provozu třeba
skupina 15 dětí ve věku od 3 let, dva pracovníci, vytápěná místnost a toaleta,
zázemí pěšky dosažitelné v lese, mobilní telefon a lékárnička první pomoci.134
Ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko byl vydán průvodce pro zřízení
a provozování přírodních zařízení pro péči o děti. Výkaly musí být zakopány tam,
kde si děti nehrají. Musí být dána možnost mytí rukou. Nádoby s pitnou vodou
a případné vodovodní potrubí musí být schválené k používání pro pitnou vodu.
Nádoby musí být chráněné před poškozením a znečištěním a musí být denně po
ukončení spotřeby vyprázdněny a po delším nepoužívání také důkladně
vyčištěny.135
4.2

Rakousko

Rovněž právní úprava v Rakousku není jednotná a liší se podle jednotlivých
spolkových zemí. Lesní mateřské školy mohou být povoleny v rámci speciálních
forem či pilotních projektů (obdoba pokusného ověřování podle § 171 školského
zákona), v některých spolkových zemích se pro lesní mateřské školy použije právní
úprava zařízení péče o děti nebo mateřských škol. 136
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4.3

Dánsko

V současnosti je v Dánsku přibližně 100 lesních mateřských škol137, což
představuje asi 10 %.138 Častá je forma lesních tříd.139
4.4

Švédsko

Ve Švédsku je v současnosti více než 180 lesních mateřských škol a též 18 lesních
základních škol. Skupiny jsou odstupňované podle věku (1-2, 3-4, 5-6, 7-10, 11-13
a 14 a více) a se zvyšujícím se věkem stoupá náročnost aktivit. O vlastní lesní
mateřskou školu se jedná spíše u skupiny 5-6 let. V případě krutého počasí nebo
poklesnutí teploty pod -10 °C děti stráví až tři hodiny uvnitř. Standardní den v lesní
mateřské škole trvá 6 hodin. 140 Podle jiného zdroje jsou v zimním období děti
venku tři a půl hodiny a v letním období pět hodin. Lesní mateřská škola má vždy
pevné zázemí s kuchyní. Na 12 až 19 dětí jsou tři učitelé, kteří musí mít
vysokoškolské vzdělání a kurs. 141 Co se týče toalet, pokud jsou děti mimo zázemí,
„the Swedish advice is to count seven bushes and go there!“ (volně přeloženo:
švédská rada je napočítat sedm stromů a jít tam!) Výkaly jsou zakopány. 142 O mytí
rukou zmínka chybí.
4.5

Spojené království

Ve Spojeném království začal rozvoj lesních mateřských škol v polovině 90. let143
a došly oblibě, když k roku 2011 jich zde bylo téměř 400. 144 Ve Skotsku bylo
dokonce vydáno Curriculum for Excellence through outdoor learning. 145
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4.6

USA

Lesní mateřské školy pronikají rovněž do USA. V roce 2013 zde bylo nejméně 14
lesních mateřských škol. Zde je zajímavá možnost spočívající ve zřizování škol při
jiných existujících institucích (parcích, botanických zahradách či univerzitách,
které mnohdy disponují rozsáhlými pozemky). 146 Na soukromé Antioch University
New England se vyučuje certifikovaný program Vzdělávání v raném věku založené
na přírodě, jehož cílem je vzdělávat učitele, ředitele a zakladatele lesních
mateřských škol. Program trvá jeden rok a probíhá převážně o víkendech147, zřejmě
se tedy jedná o formu obdobnou dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků
u nás.
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5

Návrh zákona s důvodovou zprávou

K vyřešení výše uvedených problémů souvisejících se zakotvením lesních
mateřských škol do právního řádu ČR navrhuji vydání následujícího zákona.
Vzhledem k tomu, že návrh zákona navazuje na jiný již přijatý zákon a v této
souvislosti provádí pouze dílčí změny, předpokládám podání žádosti o výjimku
z provádění RIA.
Vládní návrh
ZÁKON
ze dne … 2016
kterým se mění zákon č. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna školského zákona
Čl. I
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.,
zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona
č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona
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č. 53/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014
Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb., se
mění takto:
1.
62)

V § 34 odst. 9 se slovo „stavbou“ nahrazuje slovem „budovou62)“.
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění

pozdějších předpisů.
Poznámka pod čarou č. 60 se zrušuje.
2.

V § 122 odst. 2 se za slova „v mateřských školách“ vkládají slova „s výjimkou
lesních mateřských škol“ a na začátek věty druhé vkládají slova „Dětem
v lesních mateřských školách, zletilým“.
Čl. II
Přechodné ustanovení

Správní řízení ve věcech rejstříku škol a školských zařízení zahájená přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle nových právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ
Změna stavebního zákona
Čl. III
V § 169 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění zákona 350/2012 Sb., se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Povinnost respektovat technické požadavky na stavby a technické požadavky
zabezpečující bezbariérové užívání stavby se nevztahuje na stavby zázemí lesních
mateřských škol.“.
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ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
I. OBECNÁ ČÁST
A) Zhodnocení platného právního stavu
Poslanecká sněmovna dne 24. května 2016 přijala zákon č. 178/2016 Sb., kterým
se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon
s účinností od 1. září 2016 mj. legislativně upravil lesní mateřské školy.
Podle školského zákona ve znění zákona č. 178/2016 Sb. zázemí lesní
mateřské školy nesmí být stavbou. Podle definice stavby obsažené v § 2 odst. 3
stavebního zákona se však za stavbu považuje také výrobek plnící funkci stavby.
Jak vyplývá z judikatury (například rozsudek Městského soudu v Praze ze dne
8. prosince 2010, sp. zn. 10 Ca 280/2008, publikován ve Sbírce NSS pod
č. 2394/2011 Sb.), tímto výrobkem, a tedy i stavbou, budou rovněž zázemí lesní
mateřské školy.
Lesní mateřské školy dále ve smyslu § 122 školského zákona budou
povinny poskytovat hmotné zabezpečení zahrnující mj. školní stravování. Na
školní stravování se vztahují přímo použitelné právní předpisy EU, jejichž
požadavky lesní mateřské školy nesplní.
Podle platného právního stavu je zápis lesních mateřských škol do rejstříku
škol a školských zařízení takřka nemožný, což je v rozporu s cíli přijaté právní
úpravy. Zároveň je platný právní stav problematický z hlediska zákazu
diskriminace, kdy stanovení shodných požadavků na stravování a nemožnost
využití stávajících zázemí lze považovat za diskriminační pro lesní mateřské školy.
B) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Co se týče zázemí, hlavním principem navrhované právní úpravy je odstranit
ustanovení, že zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou, a jeho úprava, že
nesmí být toliko budovou. Zároveň je třeba zajistit, aby se na zázemí lesní mateřské
školy nevztahovaly požadavky na stavbu, pročež je nezbytné novelizovat stavební
zákon.
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Pokud jde o školní stravování, hlavním principem navrhované právní
úpravy je zajistit, aby se na stravování v lesních mateřských školách nevztahovaly
přímo použitelné právní předpisy EU. Protože výjimka ve vnitrostátním právu není
možná, nezbývá než zrušit pro lesní mateřské školy povinnost poskytování
hmotného zabezpečení.
Navrhovanou

právní

úpravu

nelze

považovat

za

diskriminační.

K podrobnostem viz zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním
pořádkem České republiky.
C) Vysvětlení nezbytnosti navrhované úpravy v jejím celku
Navrhovaná právní úprava je nezbytná, aby byl reálně umožněn zápis lesních
mateřských škol do rejstříku škol a školských zařízení s přihlédnutím k jejich
zvláštnostem.
D) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem
České republiky
Právo na vzdělání upravuje čl. 33 Listiny základních práv a svobod, jehož odst. 1
zaručuje každému právo na vzdělání. Bezplatné vzdělání pak stanoví odst. 2, avšak
toliko na základních a středních školách a podle schopností občana a možností
společnosti též na vysokých školách.
Dále lze poukázat na závěry uvedené v rozsudku Nejvyššího správního
soudu ze dne 5. května 2011, sp. zn. 2 Aps 3/2010, podle něhož školní stravování
není součástí veřejného subjektivního práva na vzdělání podle čl. 33 Listiny
základních práv a svobod.
Podle nálezu Ústavního soudu ze dne 13. června 1995, sp. zn. Pl. ÚS 25/94
bezplatnost vzdělání nepochybně znamená, že stát nese náklady na zřizování škol
a školských zařízení, na jejich provoz a údržbu, především však nevyžaduje školné.
Stanovení rozsahu bezplatného poskytování učebnic, učebních textů a základních
školních potřeb vládou nelze podřadit pod pojem práva na bezplatné vzdělání.
Bezplatnost vzdělání nemůže spočívat v tom, že stát ponese veškeré náklady, které
občanům v souvislosti s realizací práva na vzdělání vzniknou. Tyto závěry je třeba
vztáhnout i na další školské služby, jimiž je i školní stravování.
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Z pohledu možné diskriminace na základě světonázoru (čl. 3 ve spojení s čl.
15 Listiny základních práv a svobod), která by mohla spočívat v tom, že děti
v lesních mateřských školách budou mít jiný oběd (dražší nebo nesplňující
výživové normy) než děti v běžných mateřských školách, případně budou zcela bez
oběda, lze uvést, že navrhovaný zákon nadále zachovává stávající úpravu, že lesní
mateřská škola nemůže být spádovou školou. Každé dítě tedy nadále bude mít
zajištěné místo v běžné mateřské škole, kde mu bude poskytováno hmotné
zabezpečení spočívající ve školním stravování. Je tedy zcela na rozhodnutí
zákonných zástupců, pokud se rozhodnou pro využití lesní mateřské školy, které
jsou zákonem připuštěny jakožto alternativní zařízení. V takovém případě však
nelze považovat za diskriminaci, pokud děti v lesních mateřských školách nebudou
mít zcela shodné podmínky s dětmi v běžných mateřských školách. Jednak je
takové rozdílné zacházení přípustné s ohledem na odlišnosti lesních mateřských
škol, ale rovněž „svoboda jako taková obecně nevyžaduje pozitivní plnění ze strany
státu“, jak judikoval Ústavní soud v usnesení ze dne 10. dubna 1998, sp. zn. II. ÚS
227/97.
E)

Zhodnocení

slučitelnosti

navrhované

právní

úpravy

se

závazky

vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii
Na návrh zákona se právo Evropské unie nevztahuje, neboť podle čl. 155 Smlouvy
o fungování Evropské unie mají odpovědnost za obsah výuky a za organizaci
vzdělávacích systémů členské státy.
F) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána
Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je
Česká republika vázána.
Článek 2 Dodatkového protokolu 1 Úmluvy o ochraně lidských práv
a základních svobod stanoví, že nikomu nesmí být odepřeno právo na vzdělání. Při
výkonu jakýchkoli funkcí v oblasti výchovy a výuky, které stát vykonává, bude
respektovat právo rodičů zajišťovat tuto výchovu a vzdělání ve shodě s jejich
vlastním náboženským a filozofickým přesvědčením.
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Právo na vzdělání však nezahrnuje předškolní vzdělávání. Podle judikatury
Evropské soudu pro lidská práva se právo na vzdělání vztahuje na základní, střední
a vyšší vzdělání. (nejnověji například rozsudek Evropského soudu pro lidská práva
ze dne 27. května 2014 č. 16032/07, věc Velev proti Bulharsku, odst. 31).
Čl. 28 odst. 1 písm. a), b) Úmluvy o právech dítěte a čl. 13 odst. 1
Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech se dotýkají
bezplatnosti toliko základního a středního vzdělání. Navíc školní stravování by ani
tak pod rozsah tohoto ustanovení nespadalo (srov. výše citovanou judikaturu).
Na předškolní vzdělávání se mezinárodní smlouvy nevztahují.
G) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované úpravy na
státní rozpočet a ostatní rozpočty, na podnikatelské prostředí České
republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na
specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se
zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí
Návrh zákona nebude mít dopad na státní rozpočet a ostatní rozpočty. Naopak lze
předpokládat, že neposkytováním hmotného zabezpečení dětem v lesních
mateřských školách dojde k jisté úspoře finančních prostředků.
Předpokládá se pozitivní dopad na podnikatelské prostředí, neboť návrh
otevře podnikatelský prostor pro zakládání lesních mateřských škol, které tak nově
budou moci být provozovány i za účelem zisku.
Co se týče dopadu na specifické skupiny obyvatel, pro děti ze sociálně
slabých rodin bude nadále zajištěn nárok na umístění v běžné mateřské škole, kde
jim bude hmotné zabezpečení poskytováno (blíže viz Zhodnocení souladu
navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky). Navíc lze
očekávat další základní lesních mateřských škol, díky čemuž dojde k uvolnění
kapacit v běžných mateřských školách.
Dopady na životní prostředí se nepředpokládají.
H) Zhodnocení navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních
údajů
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Navrhovaná úprava nezakládá žádné nové zpracování osobních údajů a ani nemění
již existující zpracování osobních údajů. Zavedením právní úpravy nevzniká
potenciální nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů.
I) Zhodnocení korupčních rizik
Návrh nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich nárůst.
J) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
Předkládaná novela se žádným způsobem nedotýká bezpečnosti nebo obrany státu.
K) Odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyslovila
s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení
S ohledem na skutečnost, že zákon je pouze důsledkem předchozího ne zcela
vhodného zákona, a vzhledem k silnému veřejnému zájmu spočívajícímu
v možnosti lesních mateřských škol žádat o zapsání do školského rejstříku již pro
školní rok 2017/2018 (k čemuž je řádný termín pro podání žádosti do 30. září)
a z toho vyplývající nezbytnosti přijmout co nejdříve právní úpravu, která toto
právo umožní, se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyslovila
s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení.

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K čl. I
K bodu 1
Stanoví se, že zázemí lesní mateřské školy nesmí být budovou ve smyslu, v jakém
ji chápe katastrální zákon, na který se zároveň odkazuje. Katastrální zákon v § 2
písm. l) obsahuje definici budovy, jíž je nadzemní stavba spojená se zemí pevným
základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena
obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Připouští se tedy, aby zázemím mohla
být stavba. Nebude však možné, aby zázemím byla například budova stávající
běžné mateřské školy, která pouze nesplňuje příslušné požadavky.
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K bodu 2
Lesní mateřské školy nově nebudou mít povinnost poskytovat dětem hmotné
zabezpečení, bude se na ně vztahovat stejná úprava jako na zletilé žáky středních
škol a studenty vyšších odborných škol. Stravování dětí v lesních mateřských
školách tak bude zajišťováno zejména zákonnými zástupci formou „svačin“.
V případě, že by lesní mateřská škola poskytovala hmotné zabezpečení, musí
postupovat v souladu s přímo použitelnými právními předpisy EU.
K čl. II
Za účelem právní jistoty se výslovně stanoví dokončení probíhajících správních
řízení ve věcech rejstříku škol a školských zařízení podle nových právních
předpisů.
K čl. III
Důsledkem navrhovaného ustanovení je, že na stavby zázemí lesních mateřských
škol se nebudou vztahovat vyhlášky o technických požadavcích na stavby
a o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb. Zázemím lesních mateřských škol tedy budou moci být např. jurta, týpí,
maringotka.
K čl. IV
S ohledem na silný veřejný zájem spočívající v možnosti lesních mateřských škol
žádat o zapsání do školského rejstříku již pro školní rok 2017/2018 (k čemuž je
řádný termín pro podání žádosti do 30. září) a z toho vyplývající nezbytnosti
přijmout co nejdříve právní úpravu, která toto právo umožní, se navrhuje, aby
zákon nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení.
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V Praze dne … 2016

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav Sobotka

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.
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Závěr
Z práce vyplývají především tyto závěry:
Lesní mateřské školy vůbec neměly být školským zákonem upraveny,
neboť tím vznikl nerovný stav. Stejně jako je tomu u běžných mateřských škol,
budou i lesní mateřské školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení mít
nárok na poskytování dotací ze státního rozpočtu, přitom však nemusí splňovat
mnohé požadavky na běžné mateřské školy kladené.
Pokud už se za souhlasu MŠMT přistoupilo k právní úpravě lesních
mateřských škol ve školském zákoně, bylo žádoucí, aby proběhl standardní
legislativní proces vládního návrhu zákona. To znamená, že tedy mělo být
provedeno hodnocení dopadů regulace (RIA) a především mělo proběhnout
mezirezortní připomínkové řízení. Pokud by totiž návrh příslušných ustanovení
meziresortním připomínkovým řízením prošel, bylo by lze očekávat, že
Ministerstvo pro místní rozvoj, v jehož gesci jsou stavební předpisy, a Ministerstvo
zdravotnictví, v jehož gesci jsou hygienické předpisy, by na problémy upozornilo.
Předložení formou poslaneckého pozměňovacího návrhu je zcela nevhodný způsob
normotvorby a je stěžejní příčinou hlavních nedostatků právní úpravy.
V oblasti hygieny je pro lesní mateřské školy nezbytné přijmout zvláštní
hygienické požadavky, které zohlední jejich činnost, kdy je pobyt v zázemí
minimální, zároveň však zajistí ochranu zdraví dětí. Návrh obecných požadavků je
v práci formulován.
Hlavní nedostatky právní úpravy představuje jednak povinnost lesních
mateřských škol poskytovat hmotné zabezpečení ve formě školního stravování,
ačkoliv nemohou splnit právní předpisy EU, a dále nemožnost, aby zázemí lesních
mateřských škol bylo stavbou, ačkoliv s ohledem na závěry judikatury se o stavbu
jednat bude. Tyto záležitosti je vzhledem k legitimnímu očekávání lesních
mateřských škol, že budou zapisovány do rejstříku škol a školských zařízení,
nezbytné vyřešit urychleným přijetím novely školského zákona a stavebního
zákona, jehož znění včetně důvodové zprávy je v práci navrženo. Cílem
navrhované právní úpravy je, aby lesní mateřské školy nemusely poskytovat
hmotné zabezpečení a aby zázemí mohlo být stavbou, aniž by se však naň
vztahovaly některé obecné požadavky na výstavbu.
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Novela je problematická rovněž z důvodu, že umožňuje zřizování lesních
mateřských škol také veřejnými zřizovateli. Ačkoliv lesní mateřská škola nemůže
být spádová, v kontextu rozšíření nároku na přijetí do mateřské školy na mladší
děti a s tím spojených finančních nároků na obce, mohou obce namísto běžných
mateřských škol zřizovat výrazně méně finančně náročné lesní mateřské školy.
S ohledem na brzkou účinnost právní úpravy orgán, který vede rejstřík škol
a školských zařízení, má promíjet žádosti o zápis podané po řádném termínu. Do
doby přijetí právní úpravy lze doporučit poučit účastníky o možnosti přerušení
správního řízení.
Obtíže pro lesní mateřské školy bude představovat zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví zaměstnanců a dětí. Podle pracovněprávních předpisů se může
u zaměstnanců jednat o zátěž chladem, v takovém případě jim budou lesní
mateřské školy povinny poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky proti
chladu a zajistit ohřívárnu. Totožný problém je rovněž ve vztahu k dětem.
Nebezpečí skýtá rovněž způsob vytápění zázemí, pohyb a činnosti v lese, například
šermování, lezení na stromy, lesnické práce. Lesní mateřské školy tedy mají klást
velký důraz jak na vyhledání a vyhodnocení rizik, tak na jejich předcházení,
jednoznačně doporučit lze rovněž uzavření pojištění.
Ačkoliv je zařazení lesních mateřských škol do rejstříku škol a školských
zařízení z pohledu vícero právních předpisů problematické, po příslušných
legislativních úpravách většina lesních mateřských škol do něj bude moci být
zapsána. Výhledově má být spíše zvážena širší reforma než dílčí úpravy podle
určité skupiny škol.
Lze tedy uzavřít, že se cíle vytknuté v úvodu práce podařilo naplnit.
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