Školy v přírodě
Zlínský kraj patří mezi zajímavé destinace, kde se pořádají školy v přírodě. Každoročně se nejvíce
konají ve vsetínském regionu. Mezi nejžádanější místa patří ve vsetínském regionu Karolinka, Velké
Karlovice, Hutisko – Solanec, Horní Bečva, Prostřední Bečva a Dolní Bečva V kroměřížském regionu
se školy v přírodě konají nejčastěji na Rusavě, Tesáku, Chvalčově a v Koryčanech.
V uherskohradišťském regionu v Buchlovicích, Mikulčině Vrchu, Osvětimanech a na Lopeníku a ve
zlínském regionu v Sidonii, na Všemině, Trnavě, Jelenovské a ve Vizovicích.
V roce 2018 bylo v našem kraji ohlášeno konání celkem 156 škol v přírodě a letos je prozatím
ohlášeno již 46 škol v přírodě.
Na školu v přírodě, kdy není přerušena výuka, vysílá děti mateřská škola a žáky základní škola.
Pořádající osoba (tj. škola) je povinna ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví jeden
měsíc před jejím zahájením tuto akci v následujícím rozsahu:
a)
termín a místo konání školy v přírodě,
b)
počet dětí zúčastněných na škole v přírodě,
c)
způsob jejího zabezpečení pitnou vodou,
d)
způsob zajištění stravování účastníků.
Kontrola školy v přírodě se ze strany Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
zaměřuje na umístění akce, prostorové podmínky, ubytování, osvětlení, vybavení a úklid, zásobování
vodou, odstraňování odpadků, stravování, režim dne, zdravotnický úsek a na doklady od dětí a žáků
a od fyzických osob.
Podrobné informace pro základní a mateřské školy vysílající děti a žáky na školu v přírodě lze nalézt
na webových stránkách hygienické stanice. Zde jsou uvedeny i základní dokumenty, které jsou
následně předmětem kontroly:
http://www.khszlin.cz/24948-dokumenty
http://www.khszlin.cz/wcd/pages/extranet/organizacni-struktura/odbor-hygieny-deti-amladistvych/dokumenty/ohl2014.pdf
http://www.khszlin.cz/wcd/pages/extranet/organizacni-struktura/odbor-hygieny-deti-amladistvych/dokumenty/info-skolavprirode.pdf
Dítě účastníci se školy v přírodě musí být zdravotně způsobilé k účasti na ní a musí se podrobit
stanoveným pravidelným očkováním nebo doloží doklad, že je proti nákaze imunní, případně že se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Posudek o zdravotní způsobilosti a očkování
vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Vzor
posudku upravuje prováděcí právní předpis. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po
dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti
dítěte.
Další doklad, který je povinný, je aktuální prohlášení zákonného zástupce dítěte nebo fyzické osoby,
kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil, že dítě nejeví při příchodu na školu v přírodě
známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmu) a ve 14 kalendářních dnech před
odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním
nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření. Potvrzení nesmí být starší než
1 den.
Zákonem o ochraně veřejného zdraví jsou stanoveny i podmínky účasti fyzických osob činných při
škole v přírodě jako dozor nebo zdravotník. Tyto osoby musí být k této činnosti zdravotně způsobilé.
Zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních
služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Tento
posudek má platnost 2 roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní
způsobilosti fyzické osoby.

Pro úplnost se poznamenává, že funkci zdravotníka může vykonávat pouze způsobilá fyzická osoba.
Za způsobilou osobu (zdravotníka) se považuje fyzická osoba, která získala způsobilost k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického
záchranáře nebo zdravotnického asistenta, fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se
zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, a student oboru
všeobecné lékařství nebo zubní lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku.
Fyzické osoby činné při stravování musí splňovat požadavky stanovené pro výkon činností
epidemiologicky závažných, tzn., že musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného
zdraví.
Výše uvedené povinnosti vychází z následujících právních předpisů:

-

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

-

vyhláška MZ ČR č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve
znění pozdějších předpisů, včetně příloh

-

vyhláška MZ ČR č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení
a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
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