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1. OBECNÁ USTANOVENÍ 
Na základě ustanovení § 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, 
vydávám jako ředitel LMŠ Lesokruh tuto směrnici: 
 

Působnost a zásady směrnice 

Tento řád upravuje provozní pravidla Lesní mateřské školy Lesokruh (dále jen LMŠ, LMŠ Lesokruh, 
škola nebo školka). 

  
Směrnice: 

o musí být vydána písemně, 
o nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy, 
o nesmí být vydána se zpětnou účinností, 
o vzniká na dobu neurčitou, 
o je závazná pro všechny zaměstnance LMŠ Lesokruh 
o směrnice musí být přístupná všem zaměstnancům LMŠ Lesokruh 
o ředitel LMŠ Lesokruh je povinen seznámit zaměstnance  s vydáním, změnou, či zrušením 

tohoto vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů. 

Provozní řád mateřské školy upravuje činnost školy v souladu s hygienickými předpisy 
a  normami. Stanovuje režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky pro 
jejich  pohybovou výchovu a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob 
manipulace a  nakládání s prádlem. 
 

Je důležitou součástí dohody mezi rodiči a LMŠ Lesokruh.  
  

Provozní řád LMŠ Lesokruh je v souladu s Metodickým materiálem k hygienickým podmínkám lesních 
mateřských škol projednaným na Ministerstvu zdravotnictví dne 23. 1. 2012 ve spolupráci se Státním 
zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje. Zázemí LMŠ Lesokruh se 
nachází na pozemku 1858/1 v obci Třebechovice pod Orebem, k.ú. Třebechovice pod Orebem. 
 

 



2. POPIS ZAŘÍZENÍ 

 

Lesní mateřská škola Lesokruh je mateřská škola typu lesní mateřská škola s celodenním, 

celotýdenním, celoročním provozem zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR.  

 

Provoz LMŠ Lesokruh je celodenní (8,5 hodin): 7.30 – 16.00 hod. 

Celková kapacita LMŠ: maximálně 18 dětí/den a 2 průvodci (z toho min. jeden pedagogický a jeden 
nepedagogický pracovník s odbornou způsobilostí (dále společně jako “pedagogové, průvodci, učitelé“ 
Věkové složení - od 2 ¾ do 6 let i pro děti s odkladem školní docházky  

 

Ustanovení hygienických podmínek v zařízeních typu lesní mateřské školy:  
Zařízení typu lesní mateřské školy (dále jen LMŠ) vychází z pedagogického konceptu lesní mateřské 

školy, který představuje alternativní formu předškolního vzdělávání, která je v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Jedná se o typ předškolního zařízení, kde probíhá 

výchova a vzdělávání primárně v přírodě, obvykle v prostředí lesa. 

 
Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. O hlavních prázdninách  je 
provoz  MŠ omezen nebo přerušen. Přerušuje se zpravidla na 5 týdnů z důvodu nutné údržby, oprav a 
čerpání dovolených. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným 
zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. V období uzavření MŠ si v nutných případech mohou rodiče 
zažádat o náhradní umístění dítěte v jiné MŠ. 
Provoz mateřské školy mezi vánočními svátky je zachován v případě zájmu rodičů. V případě nutnosti 
omezit nebo přerušit provoz ze závažných organizačních nebo technických důvodů během roku, bude 
přerušení nebo omezení provozu rodičům oznámeno ihned po rozhodnutí o tomto přerušení nebo 
omezení.Za dny omezení nebo přerušení provozu není možná náhrada. 

Děti se obvykle schází v místě zázemí LMŠ Lesokruh, které se nachází na oplocené louce v obci 
Bědovice, parc. č.1858/1, k.ú. Třebechovice pod Orebem. V případě výletů je možný sraz na jiném 
místě (o kterém budou rodiče včas informováni e-mailem). Rodiče využívají k parkování plochu u lesa 
na konci slepé ulice Bědovická. GPS 50.1993678N, 16.0213797E. Při průjezdu obydlenou zónou k 
parkovišti žádáme o ohleduplné řízení nízkou rychlostí 30km/hod. Parkování je možné na konci 
ulice Bědovická tak, aby se neblokovala točna. Stání na ostrůvku uprostřed točny také není možné.  
Rodiče s dětmi dále přichází pěšky po lesní cestě vedoucí podél zázemí nahoru k horní brance. 
Procházení branou pro auta není možné z důvodu zachování bezpečnosti dětí.  
 
Ředitelna, podatelna a úřední deska se nacházejí na adrese Borská 1136, 503 46 Třebechovice pod 
Orebem 
Datová schránka: fgjgw4t 

  

Kontakty na pracovníky LMŠ: 

Ředitelka školy: Bc. Tereza Jarkovská, Dis., tel. 737884382, skolka@lesokruh.cz 
Zástupkyně ředitele, koordinátorka: Bc. Martina Kašparová, tel. 777028627, lesokruh@gmail.com 

Pedagog: Ing. Martina Rosenbergová, tel. 608272892 

Chůva, vedoucí školní jídelny-vývařovny: Bc. Tereza Bednářová, tel. 724254631 

Kuchař: Jan Bednář, tel. 731944142 
  

3. ZÁZEMÍ LMŠ 
Zázemí LMŠ tvoří oplocený pozemek na louce v obci Bědovice, místní části Třebechovic pod Orebem. 
Na pozemek není přívod elektřiny. Na pozemku se nachází týpí (vyhřívané zázemí LMŠ), suché 
separační toalety, umývárna, kompost a sklad zahradního náčiní. 
  

Ochrana dětí před nepříznivými klimatickými podmínkami  

Týpí na spaní a odpočinek 
● Vyhřívaným zázemím k odpočinku je v LMŠ týpí, ve kterém je dřevěná podlaha. Kolem vnitřního 

obvodu stanu je natažený tzv. lining, asi 1,5m vysoký pruh látky, který tvoří další izolační vrstvu 
a zamezuje průvanu z venčí. Zároveň však umožňuje proudění vzduchu mezi plachtou a 
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liningem, důležité pro správné hoření ohně tak, aby kouř odcházel horním otvorem ven. Ve špici 
stanu je do poloviny natažený tzv. ozan, polokruhovitá plachta pod vrcholem, který snižuje 
vytápěnou plochu stanu, díky čemuž se v chladných dnech týpí rychleji vyhřeje, v dešti 
zabraňuje pronikání deště dovnitř. Materiál použitý na výrobu týpí je vysokogramážní směsová 
látka z bavlny a PES, tkaná křížovou vazbou ripstop pro vyšší pevnost, s impregnační úpravou 
zamezující pronikání deště skrz látku a vzniku plísní. 

● Uprostřed týpí se nachází ohniště, kterým je týpí v chladných dnech vyhříváno. Ohniště je z 
bezpečnostních důvodů obestavěno cihlami přibližně do výše 30 cm. Je zde také vyvýšené, 
uzavřené litinové ohniště s roštem, na kterém je možné ohřívat v konvici voda. Prostor za 
vchodem do týpí je bez podlážky, vysypaný kamínky. Zde je tzv. špinavá zóna, kde se děti i 
průvodci zouvají, resp. přezouvají v zimních měsících, a převlékají v případě mokrého oblečení. 
Je zde také malá zásoba dřeva k topení. 

● V prostoru čisté zóny jsou umístěny tatami (100x100 cm velké, 2cm silné podložky z EVA 
materiálu, který má dobré izolační vlastnosti), které se roztáhnou do prostoru podlážky po obědě 
a na nich děti odpočívají. Spací pytle k odpolednímu odpočinku si děti přinášejí každý den do 
školky v obalu (pytel na spacák, igelitová taška) a ukládají se na k tomu určené místo v týpí. 
Nebo mají spacák uložený ve svém obalu v plastové truhle. 

●  V týpí je umístěn práškový hasicí přístroj, který je opatřen platnou revizí a tlakovou zkouškou, 
kterou provedla autorizovaná osoba. 
 

Jídelní týpí 
● Druhé týpí, také vybavené liningem a ozanem, slouží jako úkryt před nepříznivým počasím při 

jídle a aktivitách provozovaných u stolu. Týpí je prostorné a pohodlně se do něj vejde pět 
dětských plastových stolků se židličkami s oporou zad. Dva stoly se židličkami jsou vyšší, 
vhodné pro větší děti..  

● Každý den ráno a před jídlem jsou stoly otírány hadrem a čistou vodou a po té desinfikovány.  
● V jídelním týpí se nachází stůl sloužící pro výdej jídla a skříňka a plastové boxy s nádobím. 

 
 

Zahrada 
● Dětem je k dispozici oplocený travnatý prostor o velikosti cca 250 m2. Vzniká zde zahrada s 

ovocnými stromy, jedlými keři, vyvýšenými záhony a bylinková spirála, kde budou moci děti 
rozvíjet svůj vztah k zemi a vlastní práci. Budou zde probíhat činnosti zaměřené na poznávání 
a pěstování rostlin, pozorování živočichů, objevování ekologických souvislostí, biologických 
rozmanitostí, živlů, řemesel atd.   

Maringotka  
 Na pozemku se nachází uzamykatelný sklad zahradního náčiní (maringotka), kde je uskladněno 

různé zahradní náčiní a nářadí pro údržbu zázemí. Dále je zde uložen didaktický materiál a 

knihy.  

 Do maringotky nemají přístup děti, mohou sem vstupovat pouze pracovníci školy a rodiče. 

Zastřešené věšáky  
 V blízkosti spacího týpí se nacházejí zastřešené věšáky, kde mají děti umístěné batůžky a 

svrchní oblečení při pobytu v zázemí školky. Věšáků je dostatečné množství, aby každé dítě 
mělo k dispozici minimálně dva. 

 Vedle toalet v blízkosti jídelního týpí se nacházejí zastřešené věšáky na ručníky. Každé dítě má 
svůj věšák označený značkou. 

  

4. ZAJIŠTĚNÍ VODY 
 Studená pitná voda je odebírána přípojkou k veřejnému vodovodu v místě školní jídelny-

vývařovny a dovážena v nerezové várnici s výpustí a v plastových kanystrech s výpustí, 
určených pro styk s potravinami,  do místa zázemí LMŠ.  

 Dále jsou každý den dováženy dvě 15l várnice s teplou vodou natočenou z řádu ve školní jídelně 
o teplotě 60 °C. Z nich je tato teplá voda přelévána do 20l várnic s výpustí a míchána se 
studenou pitnou vodou na požadovanou teplotu vhodnou pro mytí rukou dětí. Především 
v chladných měsících je tak zajištěno, že voda na mytí rukou bude vždy dostatečně teplá. Tyto 
dvě várnice s teplou vodou jsou umístěny v prostoru umývárny vedle toalet a voda v nich je 
určena výhradně k umývání rukou.  



 Teplota pitné vody závisí na ročním období. V zimních měsících je dovážena také horká voda 
převařená v rychlovarné konvici v prostorách školní jídelny. Popř. je možné vodu ohřát na 
litinových kamnech na ohni v nerezové konvici určené pro ohřev vody. 

 V zázemí je k dispozici ještě další nerezová várnice, která zůstává prázdná a do které se nalévá 
voda k pití v požadované teplotě smícháním převařené a studené pitné vody..  

 Várnice i barel jsou každý den vyplachovány a jednou týdně desinfikovány.  
 

5. STRAVOVÁNÍ 
 Škola zajišťuje celodenní stravu prostřednictvím své školní jídelny – vývařovny, kde je 

strava každodenně připravována. Dětem je podávána prostřednictvím výdejny lesní 
mateřské školy.  

 Strava je vegetariánská dle ovo-lakto-vegetariánské diety a splňuje normy spotřebního koše 
pro předškolní vzdělávání.  

 Pokud je dítě přítomno v době podávání jídla, stravuje se vždy, pokud nemá podanou 
žádost o individuální stravování.  Dětem se podává pestrá a vyvážená strava, zajišťující 
splnění fyziologických potřeb dětského organismu.   Dopolední svačina se podává okolo 
9.30, oběd se vydává ve 12-12.30 hod., odpolední svačina v 15 hod., časový odstup 
jednotlivých jídel nepřesahuje 3 hodiny.   

 Na konci měsíce je vyhodnocován spotřební koš. Evaluace spotřebního koše probíhá mezi 
vedoucí školní jídelny - vývařovny a ředitelkou LMŠ Lesokruh ústní formou, rodiče se 
mohou ke skladbě jídelníčku vyjadřovat (je to vítané). Při výdeji jídla je dbáno na dodržení 
stanovené teploty určené hygienickými předpisy.  Jídlo dětem vydává pouze osoba s 
platným potravinářským průkazem.   

 Děti mají možnost ovlivnit velikost své porce.  

 K jídlu děti  nikdy nejsou nuceny, motivujeme je však alespoň k ochutnání.  

 Svačinky děti dostávají do vlastních krabiček či termosek přinesených z domova, které si 
nosí v batůžku. V zimních měsících je nutné nosit na svačinky termosky na jídlo, kam 
budou servírovány teplé kaše 

 Polévku děti dostávají do talíře. Druhé jídlo je servírováno do krabičky určené pro styk s 
potravinami, kterou si děti odnášejí každý den domů a druhý den přinesou opět čistou do 
školky.  

 Pití dostávají děti do svých lahví. Lahve na pití musí být dobře omyvatelné. Termosky jsou 
vhodné celoročně.  

Výdejna lesní mateřské školy 

● Výdejnou lesní mateřské školy Lesokruh je stůl pokrytý plastovým omyvatelným ubrusem 
umístěný v týpí, kde je jídlo nabíráno. Před výdejem jídla bude tento ubrus otřený desinfekcí. 
Pokrm bude donesen určeným vydávajícím pracovníkem LMŠ Lesokruh v tzv. gastronádobách 
uchovaných v termoportu a vydáván tímto pracovníkem u výdejního stolu.  

● Děti konzumují jídlo v jídelním týpí u dětských stolků nebo v případě hezkého počasí venku u 
dětských dřevěných stolů s lavicemi, pokrytých plastovým ubrusem, které jsou před výdejem 
jídla otřené teplou pitnou vodou a dezinfekcí.  

● K dispozici je tekoucí teplá voda v nerezových várnicích určených pro kontakt s pitnou vodou a 
mýdlo na mytí rukou a potřeby na hygienické osušení rukou.  

● LMŠ zajišťuje talíře a příbory. Druhé jídlo je podáváno do vlastních uzavíratelných nádob 
určených pro styk s potravinami, které zajišťují zákonní zástupci.  

● Talíře, příbory a veškeré náčiní nutné k hygienickému nabírání jídla vydávajícím pracovníkem, 
je každý den čisté dováženo ve zvláštním plastovém boxu k tomu určeném.  

● Z výchovně vzdělávacího důvodu si děti po jídle talíře a příbory předmývají v připravených 
plastových lavorech a utírají utěrkami. Posléze je toto i všechno ostatní nádobí odvezeno do 
ŠJ-vývařovny, kde je umyto v myčce nádobí na 60°C.  

6. ZAJIŠTĚNÍ TOALET A HYGIENY RUKOU 
● Na pozemku se nacházejí dvě suché separační kompostovací toalety pro děti a jedna pro 

průvodce. Toalety jsou opatřeny plastovými prkénky, které jsou každý den vždy po skončení 
provozu omyty a desinfikovány. Dětské toalety jsou opatřeny stoličkou a dětským prkénkem. K 
dispozici je i nočník. Na každé toaletě je k dispozici dostatek toaletního papíru. Po každém 
použití toalety, kdy došlo k vyprázdnění střev, se tuhý odpad zasypává pilinami, které jsou 
připraveny v nádobách v prostoru toalet. Tím se zamezuje vzniku zápachu. Jednou týdně, v 



případě potřeby i častěji průvodci vynášejí tuhý odpad na kompost, vždy až po skončení 
provozní doby školky. 

● Způsob nakládání s odpadem z kompostovacích toalet je podrobně popsán ve směrnici LMŠ 
pro nakládání s tímto odpadem.   

● Hygiena rukou je v LMŠ zajištěna v umývárně, která se nachází v prostoru spojujícím toalety 
dětí a průvodců. Jsou zde umístěny dva nerezové dřezy ve výši přístupné dětem. U každého 
dřezu je umístěna várnice s výpustí, kam je každý den přivážena teplá pitná voda z řádu. Dále 
je zde umístěno u každého dřezu mýdlo (ekologické mýdlo zn. Sonett v nádobce s pístem). 
Každé dítě má na svém věšáku ručník, který si nosí vždy čistý s sebou ráno do školky. O jeho 
čistotu jsou zodpovědní rodiče. 

● V případě svačinky v lese si dítě bere ručník s sebou v batohu do lesa, kde je umývání rukou 
zajištěno průvodkyněmi prostřednictvím termosek s teplou vodou a mýdlem. 

  

7. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ  VÝMĚNY A SKLADOVÁNÍ PRÁDLA 
● Každé dítě si nosí svůj ručník v batůžku pro otírání rukou po umytí před svačinou v lese. Druhý 

ručník má dítě na zastřešeném věšáku u totalet. Jejich výměnu a čistotu mají na starosti rodiče. 
●  Každé dítě má z domova svůj spacák (nebo v létě deku), za jejichž čistotu a údržbu zodpovídají 

rodiče. Děti si spacák přinášejí každý den do školky, popř. jsou skladovány v plastovém boxu 
každý ve vlastním látkovém obale v plastové uzamykatelné truhle v týpí nebo v látkové skříni 
tamtéž. 

● Společné prádlo (např. utěrky, hadříky k otírání stolů) je práno v automatické pračce v sídle 
spolku Lesokruh, z.s., který je zřizovatelem LMŠ. Čisté prádlo je skladováno v jídelním týpí 
v samostatném plastovém boxu.  

 

8. REŽIM DNE DĚTÍ 

Rytmus dne 
Rytmus dne je pružně přizpůsobován aktuálním potřebám dětí a změnám počasí 

V denním režimu je pevně stanovena doba podávání jídla a odpočinku. Ostatní činnosti jsou 
přizpůsobeny dětem, jejich zájmům a výchovným cílům. Poměr volné hry  a řízených činností je  
v denním programu vyvážený s mírnou převahou volné hry. 
 
7:30 - 8:15       Příchody dětí, příprava prostředí, ranní úkol, volná hra 

8:15 - 8:45       Uvítací ranní kruh, odchod do lesa 

9:00 - 9:20       Ranní kruh - řízené vzdělávací aktivity  

9:20 -  9:45      Osobní hygiena, svačina 

9:45 - 11:30     Volná hra, vzdělávání předškoláků a řízené činnosti dle zájmu dětí 

11:50 - 12:10   Příprava na oběd- osobní hygiena, zklidnění, říkanky před obědem k danému období 

12:10 - 12:45   Oběd 

12:45 - 13:00   Osobní hygiena, příprava na odpočinek, vyzvedávání dětí, odcházejících po obědě 

13:00 - 14:30   Odpočinek, spánek, klidové činnosti- četba, tvoření, hra 

14:30 -14:45    Příprava na svačinu- osobní hygiena 

14:45 -15:00    Odpolední kruh – hodnocení dne 

15:00 -15:15    Svačina 

15:15 -16:00    Úklid, péče o pozemek,  volná hra, odchody domů 

 
 

Organizace dne (volná hra, činnosti řízené pedagogem, pohybové aktivity)  

o Děti mají v průběhu dne prostor pro spontánní (volnou) hru a její dokončení.  ∙ 
Každý den má jasný rytmus, je však dostatečně pružný a reaguje na individuální 
potřeby dětí.  

o Didakticky řízené činnosti, volná hra a pohybové aktivity probíhají v průběhu 
celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce pedagogů s dětmi 
ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí. 



o Pedagogy řízená činnost se střídá s prostorem pro volnou hru dětí. Děti nemají 
povinnost se  řízené činnosti účastnit, nesmí však rušit její průběh. Pedagog 
využívá různých forem  řízených činností, vždy s ohledem na aktuální potřeby 
dětí, respektuje jejich věk, schopnosti a  vlastní zájmy dětí.  

o Děti mají prostor pro odpočinek, střídají se aktivní a klidové činnosti. 
Respektujeme osobní a  věkové odlišnosti dětí a individuální potřebu pro 
odpočinek.  

o Děti mají dle charakteru LMŠ jasný dostatek pohybu spontánního, ale i řízeného, 
v průběhu  her mají možnost využívat i různé náčiní (míče, psychomotorický 
padák, lana atd.)  

o Pohybové aktivity v přírodě díky nerovnosti terénu a překonávání překážek přirozeně 
pomáhají správnému vývoji motoriky, rovnováhy, koordinaci pohybu a orientaci v 
prostoru. 

Pobyt venku  
o Pobyt venku se dle charakteru LMŠ děje přirozeně za každého počasí.  

o Děti se ráno scházejí venku, zázemí LMŠ je využíváno pouze příležitostně za 

nepříznivého  počasí a v chladných měsících k obědu a poobědovému odpočinku dětí.  
o Při pobytu venku se plní výchovně vzdělávací cíle vytyčené ve ŠVP, program je 

přizpůsobený  venkovnímu prostředí.  
o Pobyt venku se nekoná při extrémním počasí, jako je např. teploty nižší než  -10 °C, 

nebezpečná síla větru apod. Průvodci LMŠ sledují aktuální předpověď počasí 

a  pružně reagují na možná nebezpečí. V tomto případě je zajištěn náhradní program 

v organizacích, se kterými je uzavřena dohoda o možném využívání (Heldova městská 

knihovna v Třebechovicích, zázemí LK Lesokruh- zahradní domek na zahradě domu v 

ulici Borská 1136, vchod od hotelu Bor) nebo je zorganizován výlet např. do divadla či 

galerie. 
o O venkovní prostředí (především v prostorech zázemí) je pravidelně pečováno a je 

pravidelně  kontrolováno pedagogy z hlediska bezpečnosti. 

Pitný režim 
o Během celého dne je zajištěn všem dětem dostatečný příjem tekutin v podobě čisté 

vody,  čaje nebo ovocného moštu s vodou.  
o Každé dítě má z domova svou termosku (v zimě) nebo lahev na pití, kterou si nosí  v 

batůžku. Pití se dětem dolévá přímo do jejich vlastních nádob.  
o Nápoje jsou dodávány jen v nádobách určených pro styk s potravinami.  
o Voda je odebírána pouze z veřejného (obecního) vodovodu v sídle vývařovny mateřské 

školy. 
o O zajišťování pitné vody se starají zaměstnanci LMŠ dle rozpisu, průvodci však mají 

pitnou vodu v dostatečném  množství vždy u sebe.  

Otužování  
o Tím, že jsou děti venku za každého počasí, jsou přirozeně otužovány.  
o Rodiče jsou zvláštním dokumentem poučeni o vhodném oblékání podle ročního období 

a  aktuálního počasí (cibulovém vrstvení, pokrývky hlavy atd.) a vhodné obuvi do 
terénu. Děti  mají dvě sady rezervního oblečení. Pokud je dítě nevhodně oblečeno a 
zákonný zástupce při zjištění nedostatků v oblečení dítě patřičně nedovybaví, pedagog 
je oprávněn dítě předat zpět zákonnému zástupci a neumožnit mu pobyt v LMŠ daný 
den.  

Odpočinek a spánek 
o Po obědě děti odcházejí do zázemí, po provedení osobní hygieny a v případě potřeby 

převlečení do čistého oblečení se ukládají  k odpočinku. Děti usínají při poslechu 
relaxační hudby, zvonkohry koshi, čtení pohádek nebo vyprávění.  



o Jsou plně respektovány individuální rozdíly dětí, odpočívat chodí všechny děti 
mimo  předškoláků na min. 20 minut, poté děti, které neusnuly, mohou tiše vstát a je 
jim nabízena  náhradní klidná činnost. Spícím dětem je umožněno nerušeně spát.   

o Děti, které neusnou, si volí činnosti dle svého uvážení (k dispozici jsou pracovní listy, 
různé didaktické hry a pomůcky, kreativní materiál, mohou pracovat na zahradě, 
podílet se na údržbě prostředí atd.). O půl třetí jsou spící děti probouzené, v případě 
potřeby mohou spát i déle. V 15 hod. probíhá společná svačina, následuje úklid a 
průběžné odchody domů. Veškeré aktivity jsou realizovány s ohledem na aktuální 
potřeby a stav dětí. 

 

9. POŽADAVKY NA HYGIENICKO-PROTIEPIDEMICKÝ REŽIM 

 

Způsob udržování zázemí v čistotě, suchu a ve stavu neohrožujícím zdraví dětí  

o Všichni zaměstnanci jsou zodpovědní za udržování čistoty a pořádku v oploceném 
areálu školy a jejím zázemí. Též pečují o majetek a chovají se odpovědně ke svěřeným 
věcem. Pedagogové i ostatní zaměstnanci vedou k takovému chování i děti a jdou jim 
příkladem.  
 

o Způsob a četnost úklidu je samostatně zpracován a k nahlédnutí v zázemí (viz. 
Sanitační řád LMŠ).  

o Čistící a dezinfekční prostředky jsou uloženy mimo dosah dětí na vyhrazeném místě v  
maringotce, a jsou rozděleny a označeny dle způsobu použití. Úklid je prováděn jednak 
dle samostatně vypracovaného plánu úklidu, ale také samozřejmě dle potřeby. V 
případě kompostovacích toalet je prováděna denně dezinfekce záchodových prkének.  

 

Údržba toalet, manipulace s odpadem  

o Nádoba s obsahem exkrementů je vždy jednou týdně po skončení provozu školy 
vyvážena na vyhrazený kompost. Děti k němu nemají přístup. Pracovník, který tuto 
činnost provádí, dodržuje hygienická pravidla, používá osobní ochranné pracovní 
pomůcky určené pouze k tomuto účelu, dotýká se pouze nádoby nikoli obsahu. Postup 
vynášení nádoby s exkrementy: obsah nádoby je vysypán do kompostu, vypláchnutím 
vodou je zbaven zbytku nečistot, následně vydezinfikován. Po úklidu pracovník 
vydezinfikuje také rukavice a umyje si ruce dezinfekčním prostředkem.  

o Způsob nakládání s odpadem ze separačních toalet a vedení kompostu  je popsáno v 
samostatné směrnici LMŠ. 

  

Likvidace odpadů 

Třídíme papír, sklo, kovy a plasty do k tomu určených pytlů, jež průvodci průběžně odvážejí 
do kontejnerů na tříděný odpad či separační dvůr. Bio odpad dáváme na kompost. Ostatní 
komunální odpad, kterého je velmi malé množství, je ukládán do jednorázových plastových 
pytlů a odvážen průvodci do popelnice v místě školní jídelny-vývařovny LMŠ.  
 
 
 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
o Provozní řád LMŠ je zpracován v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský 

zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a 

zákonem č.  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.  



o Provozní řád je trvale umístěn na volně přístupném místě v zázemí LMŠ a na 

webových  stránkách školy a je přílohou smlouvy o předškolním vzdělávání. 

Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení 

zaměstnanců  školy. Zřizovatel si vyhrazuje právo Provozní řád LMŠ Lesokruh 

upravovat a doplňovat.  

o Seznámení se s Provozním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce 

dítěte a zaměstnance LMŠ. 

 

V Třebechovicích pod Orebem, 29. 8 .2022 

Bc. Tereza Jarkovská, Dis. 

ředitelka školy        


