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Návrh
VYHLÁŠKA
ze dne ……...... 2003,
kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a školských zařízení zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, zařízení sociálně-výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a provozovny živností na úseku výchovy a vzdělávání dětí a mládeže 
(vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení  a provozoven pro výchovu a vzdělávání) 

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č.274/2003 Sb.( dále jen „zákon“), k provedení § 7 odst. 1, § 9 odst. 1 a § 11 odst. 1 písm. a) a d) zákona:
§ 1
Základní ustanovení
	Vyhláška stanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid základních a středních škol,) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol y a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1998 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 49/1994 Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 138/1995 Sb. a zákona č. 19/2000 Sb., zák.č. 132/2000 Sb., zák.č. 284/2002 Sb.) předškolních zařízení a školských zařízení)  Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 390/1991 Sb., zákona č. 190/1993 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb., zák.č. 19/2000 Sb., zák.č. 132/2000 Sb., zák.č. 109/2002 Sb., zák.č. 284/2002 Sb.) zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení,) Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 256/1994 Sb. a zákona č. 139/1995 Sb., zák.č. 132/2000 Sb., zák.č. 3/2002 Sb., zák.č.   284/2002 Sb.) dále zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 259/2000 Sb. a zákona č. 272/2001 Sb.) (dále jen „zařízení pro výchovu a vzdělávání“). Tato vyhláška se v rozsahu věty první vztahuje i na provozování živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a živnosti výchova a mimoškolní vzdělávání) Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví odborné náplně jednotlivých živností.) (dále jen „provozovny pro výchovu a vzdělávání“). Dále tato vyhláška upravuje v příloze č.5 náplň kursu první pomoci, který musí za podmínek zákona absolvovat fyzické osoby, které chtějí na škole v přírodě vykonávat funkci zdravotníka, v příloze č. 6 vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na škole v přírodě a v příloze č. 7 nejmenší obsah lékárničky pro školu v přírodě.
	Vyhláška se nevztahuje na školní knihovny a pedagogicko-psychologické poradny.

 Požadavky na pracoviště, na kterém se provádí příprava žáků na povolání, zřízené u právnických nebo fyzických osob, které nejsou školou ani školským zařízením, stanoví zvláštní právní předpis.) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.)
 Za trvalý pobyt se pro účely této vyhlášky považuje pobyt ve vnitřním prostoru nebo jeho funkčně vymezené části, který trvá v průběhu jednoho dne (za denního světla) déle než 4 hodiny a opakuje se při trvalém užívání budovy více než jednou týdně. Za trvalý pobyt se považuje i pravidelné střídání krátkodobého pobytu v různých vnitřních prostorech tak, že celková doba pobytu v nich má trvalý charakter. 

Prostorové podmínky
§ 2
	Nezastavěná plocha pozemku u předškolního zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání, určená pro pobyt dětí musí činit nejméně 30 m2 na 1 dítě. Pozemek musí být oplocen. Plocha dětského hřiště musí činit nejméně 4 m2 na 1 dítě.
	Velikost pozemku zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání s výjimkou uvedených v odstavci 1 a dále zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc musí činit nejméně 34 m2 na 1 žáka, zastavěná plocha pozemku objekty nejméně 4,6 m2 na 1 žáka, plocha pro tělovýchovu a sport nejméně 16 m2 na 1 žáka, plocha pro pobyt na volném vzduchu 4 m2 na 1 žáka. Pozemek musí být oplocen.

Při volbě rostlin a dřevin vysazovaných na pozemky určené pro zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí být zohledněna ochrana zdraví dětí a žáků a jejich rozumové schopnosti. Vysazené rostliny, travnaté plochy a dřeviny musí být řádně udržovány. Hygienické limity znečištění venkovních hracích ploch určených pro hry dětí stanoví zvláštní právní předpis.) Vyhláška č..../2003 Sb.,kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště,sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch.
8) § 9 až 15 zák.č.76/1978 Sb., § 1 až 22 zákona č. 109/2002 Sb.)  Pro venkovní hrací plochy musí být zabezpečen přívod vody ke kropení a čištění v kvalitě závlahové vody dle ČSN 757143. 
§ 3
	Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání předškolního zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání musí umožňovat volné hry dětí, odpočinek, osobní hygienu s otužováním a tělesná cvičení. Na 1 dítě musí plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 4 m2; je-li ložnice stavebně oddělená, musí plocha denní místnosti činit nejméně 3 m2. Plocha na 1 lehátko nebo lůžko pro spánek musí činit 1,7 m2 na 1 dítě a musí odpovídat normovým hodnotám . Prostor pro ukládání lehátek a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrávání a oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě.
	V prostorech zařízení 8) uvedených v § 2 odst. 2 s výjimkou speciálních škol, musí na 1 žáka nebo mladistvého (dále jen "žák") připadnout v učebnách nejméně 1,65 m2, v odborných pracovnách, laboratořích a počítačových učebnách, v jazykových učebnách a učebnách psaní na stroji nejméně 2 m2. V učebnách praktického vyučování základních škol musí připadnout na 1 žáka nejméně 4 m2. Velikost pracovišť odborného výcviku středních škol a speciálních škol 9) se stanoví u rukodělných oborů podle druhu a náročnosti vykonávané práce nejméně 2 až 10 m2 na žáka; u strojních oborů nejméně 10 až 15 m2 na žáka. Ve speciálních školách se stanoví plocha na 1 žáka v teoretických učebnách nejméně 2,3 m2.

Podlahy v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí odpovídat charakteru činnosti a musí být snadno čistitelné.
§ 4
Prostory k výuce tělesné výchovy v zařízení uvedených v § 2 odst. 2  musí umožňovat realizaci základního učiva tělesné výchovy. Nejmenší plocha na 1 žáka pro plošně nenáročné druhy cvičení je 4 až 5 m2, v ostatních případech 8 m2 na 1 žáka; tyto požadavky platí pro vnitřní prostory. Tělocvična musí být odvětraná, požadavky na výměnu vzduchu jsou upraveny v příloze č. 4 této vyhlášky. Ventilační otvory musí být ovladatelné z podlahy, podlaha musí být pružná při statickém i dynamickém zatížení, snadno čistitelná, neklouzavá. Stěny tělocvičny a tělesa topení musí být zajištěny proti úrazu, svítidla a okenní tabule proti rozbití. K tělocvičně náleží nářaďovna a dále šatny a umývárny s pohotovostním záchodem, oddělené pro chlapce a dívky. Po skončení tělesné výchovy musí mít žáci možnost očisty. Minimální plocha šatny pro skupinu cvičících je 18 m2. Šatny musí být vybaveny věšáky a lavicemi; počítá se 0,4 m délky lavice na 1 žáka. Umývárna musí být přístupná ze šatny a musí mít tekoucí pitnou vodu a teplou vodu; stanoví se 1 sprchová růžice pro 5 až 8 žáků, pro osušení musí být místo s věšákem. Požadavky na výstavbu a provoz umělých koupališť a saun stanoví zvláštní právní předpis.7)
§ 5
V návaznosti na prostory praktického vyučování v zařízení uvedených v § 2 odst. 2  musí být umístěna šatna žáků, která je vybavena skříňkami pro uložení pracovního, případně civilního oděvu. Šatna musí být odvětrána, požadavky na výměnu vzduchu jsou upraveny v příloze č. 4 této vyhlášky. Dále musí být k dispozici záchod a umyvadla na umytí rukou; stanoví se 1 umyvadlo nebo 1 výtokový kohout na 5 žáků.Vybavení je stanoveno v příloze č. 1, bod 7 této vyhlášky. U pracovišť a středisek praktického vyučování středních škol, kde se provádí odborný výcvik žáci musí mít dále k dispozici řádně osvětlenou a větratelnou denní místnost, která je vybavena sedacím nábytkem, umyvadlem s tekoucí pitnou vodou a teplou  vodou. 
§ 6
Prostory pro pobyt žáků mimo vyučování v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být upraveny a zařízeny tak, aby se výrazně odlišovaly od vybavení školních učeben. Nejmenší plocha volného prostoru místnosti se stanoví 2 m2 na 1 žáka. Pokud prostory pro pobyt mimo vyučování nejsou součástí školy nebo školského zařízení, musí být k dispozici vyčleněný prostor pro odkládání oděvů a obuvi, dále záchod oddělený pro dívky, chlapce a pedagogy. Vybavení je stanoveno v příloze č.1 bod 7 této vyhlášky.
9) § 28 až 31 školského zákona
§ 7
Ve školách v přírodě se výuka zajišťuje v místnosti odpovídající požadavkům na učebny v parametrech osvětlení a mikroklimatických podmínkách s plochou 1,5 m2 podlahové plochy na jednoho žáka. Prostor pro trávení volného času se zajišťuje v prostoru odpovídajícím charakteru jídelny nebo denní místnosti s plochou 1,5 m2  na  jednoho žáka nebo   3 m2 na jedno dítě předškolního věku. Při provozu školy v přírodě je kladen důraz na prodloužení pobytu žáků na volném vzduchu. 
§ 8

Zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být vybavena dostatečným počtem šaten a hygienických zařízení, který stanoví zvláštní právní předpis10). Další požadavky na hygienická zařízení a šatny v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání jsou upraveny v příloze č.1 k této vyhlášce.
§ 9
a)	Ubytování
	Pro ubytování v domovech mládeže, internátech, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče (dále jen „ubytovací zařízení“) je nejmenší ubytovací plocha ložnice bez skříní 6 m2 na 1 ubytovaného. V jednom pokoji lze ubytovat nejvýše 3 osoby. Ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče se počítá v obývacím pokoji nejméně 3 m2 na 1 ubytovaného, v domovech mládeže a internátech nejméně 1,5 m2 na 1 ubytovaného. Ve studovně ubytovacího zařízení domova mládeže se počítá nejméně 1,8 m2 na 1 žáka. Jako součást ubytovacího zařízení se může zřídit místnost pro ošetřovnu a izolaci. V izolaci se stanoví nejmenší plocha 8 m2 na 1 lůžko. Izolace je vybavena samostatným záchodem, umyvadlem a sprchou s tekoucí pitnou vodou a teplou vodou.11) Požadavek věty první neplatí, pokud zvláštní právní předpis stanoví jinak 10). Pro ubytování ve škole v přírodě lze v jednou pokoji ubytovat nejvíce 6 žáků nebo 6 dětí předškolního věku, přičemž minimální podlahová plocha musí být 3 m2 na 1 osobu.
	Žáci s omezenou schopností pohybu se ubytují nejvýše po dvou na dvoulůžkovém pokoji s plochou bez skříní nejméně 10 m2 na 1 ubytovaného. Ke každému pokoji musí být zřízeno vlastní zařízení pro osobní hygienu sestávající ze záchodu, sprchy a umyvadla.
	V ubytovacím zařízení se zřizuje čajová kuchyňka, oddělený sklad čistého a sklad špinavého prádla, prostory pro žehlení a sušení oděvů a pro uskladnění a čištění obuvi, přepírání osobního prádla, úklid a sklady sezónních potřeb. Součástí ubytovacího zařízení je zázemí pro vychovatele se zařízením pro osobní hygienu sestávajícím ze záchodu, sprchy a umyvadla. Počty hygienických zařízení a vybavení  pro ubytované jsou stanoveny v příloze č.1 této vyhlášky.

10) §59 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.  Vyhláška hlavního města   Prahy č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v Praze.
11) § 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. …/2003 Sb.

§ 10
b)	Vybavení nábytkem a rozsazení žáků
	Zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí být vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a žáků. Velikostní typy školního nábytku jsou upraveny v příloze č. 2  této vyhlášky. Při používání tabule musí být dodržen zrakový úhel nejméně 30 stupňů od zadní hrany pracovní plochy stolu žáka. Pro žáky s těžším či kombinovaným zdravotním postižením se používají ortopedické vertikalizační školní lavice podle doporučení odborného rehabilitačního pracovníka s možností jejich polohování.
	Vybavení nábytkem v ubytovacích zařízeních musí odpovídat charakteru zařízení a věku dětí nebo žáků. Patrová lůžka se zřizují jen v odůvodněných případech s ohledem na tělesné a rozumové schopnosti ubytovaných a musí odpovídat normovým hodnotám. Vstup na horní lůžko musí být bezpečný a horní lůžko musí být opatřeno zábranou proti pádu. Každé lůžko musí mít samostatný prostor na uložení lůžkovin, noční stolek a místní osvětlení. Každý pokoj musí být vybaven dále stolem a počtem židlí podle počtu ubytovaných.

Rozsazení žáků v učebně se řídí podle jejich tělesné výšky; dále se přihlíží ke speciálním vzdělávacím potřebám, případným zrakovým a sluchovým vadám a jinému zdravotnímu postižení žáků. Při jiném než obvyklém uspořádání lavic musí být zajištěno střídání žáků v lavicích k zamezení jednostranného zatížení svalových skupin.

Osvětlení
§ 11
      (1) Ve vnitřních prostorech zařízení a provozovnách pro výchovu a vzdělávání, ve kterých děti a žáci pobývají souvisle déle než 4 hodiny (dále jen „určených k trvalému pobytu“), musí být vyhovující denní osvětlení odpovídající normovým hodnotám. V prostorech s pouze krátkodobým pobytem je možné tam, kde je to účelné a hospodárné, použít celkového sdruženého osvětlení. V prostorech určených k trvalému pobytu dětí a žáků s vyhovující úrovní denního osvětlení je možné použít sdružené osvětlení ve formě krátkodobého přisvětlování doplňujícím umělým světlem pro časově omezené činnosti, pro které je potřebné odlišené rozložení světla a převažující směr osvětlení, než poskytuje denní světlo (například při skupinovém vyučování s různou orientací žáků, kdy některým přichází boční světlo zezadu, nebo v dílnách při potřebě osvětlit stíněné povrchy). Pro žáky se zrakovým postižením je nutné zajistit denní i umělé osvětlení odpovídající specifickým potřebám podle stupně jejich postižení.
      (2) Při modernizaci a rekonstrukci stávajících budov lze ve vnitřních prostorech určených k trvalému pobytu dětí a žáků použít celkového sdruženého osvětlení za předpokladu, že se nemění účel místností a že se sdruženým osvětlením zlepší dosud nevyhovující podmínky denního osvětlení. Při návrhu sdruženého osvětlení se vychází z rozložení denního světla. Denní i doplňující umělé světlo musí odpovídat normovým hodnotám svou úrovní, kvalitou i způsobem regulace.
      (3) Zdroje umělého osvětlení se volí s ohledem na spolupůsobení s denním světlem se spektrálním složením blízkým dennímu světlu s teplotou chromatičnosti v rozmezí 4000 K až 4500 K a s dobrým barevným podáním s hodnotou všeobecného indexu podání barev nejméně 80. Umělé osvětlení musí při nedostatečné úrovni venkovního denního osvětlení zabezpečit vyhovující rozložení jasů všech ploch a přiměřenou rovnoměrnost světlení. Regulace umělého osvětlení se navrhuje buď spojitá s plynulou změnou úrovně osvětlení, nebo stupňovitá s postupným zapínáním skupin svítidel umístěných rovnoběžně s osvětlovacími otvory.
      (4) Osvětlení tabule musí mít nejméně stejnou úroveň jako osvětlení pracovních míst. Umělé osvětlení tabule má být zabezpečeno soustavou celkového osvětlení použitím vhodného rozmístění a volby typů svítidel.
§ 12
	V prostorech s obrazovkami s trvalým pobytem dětí a žáků, musí být zachováno vyhovující denní osvětlení. Pro vytvoření podmínek dobrého osvětlení a zrakové pohody musí být obrazovky a jejich pozorovatelé rozmístěni tak aby nebyli ani oslňováni jasem osvětlovacích otvorů v zorném poli, ani se jim tyto otvory nezrcadlily na obrazovce. Při návrhu rozmístění je rozhodujícím kriteriem poloha osvětlovacích otvorů. Svítidla musí být vhodně rozmístěna a mít takové rozložení jasů a úhly clonění, aby se nezrcadlila na obrazovce a  nedocházelo ke ztížení zrakového úkolu.
	Úroveň denního i umělého osvětlení musí být v souladu s normovými hodnotami, dostatečná pro zrakové činnosti souvisejicí s prací u obrazovek, ale nesmí být tak velká, aby osvětlením obrazovky snižovala její kontrast a viditelnost. Pro denní osvětlení musí být hodnota činitele denní osvětlenosti nejméně 1,5 %, pro umělé osvětlení se požaduje průměrná osvětlenost 300 lx.

Vzdálenost očí od obrazovky musí být nejméně 0,5 m od horního okraje obrazovky ve výši očí. U pracovišť s obrazovkami musí být pro zachování dobrých podmínek vidění, zrakové pohody i vyhovující pracovní polohy pro všechny uživatele zajištěna možnost úprav podle jejich individuálních potřeb, zejména podle tělesné výšky a prováděných činností.
§ 13
	V ložnicích ubytovacích zařízení musí být vyhovující denní osvětlení s minimální hodnotou činitele denní osvětlenosti v nejméně osvětleném místě 0,5 %. Hodnota činitele denní osvětlenosti v kontrolních bodech 1 m vzdálených od bočních stěn v polovině hloubky místnosti musí být nejméně 0,75 %, průměrná hodnota z obou těchto bodů musí být nejméně 0,9 %. Umělé osvětlení těchto ložnic musí být kombinované tak, že celkové osvětlení zabezpečuje průměrnou hodnotu nejméně 100 lx a spolu s místním osvětlením vytváří na pracovních místech a u lůžek úroveň nejméně 300 lx.
	Celkové i místní osvětlení se navrhuje tak, aby neoslňovalo a nezhoršovalo zrakovou pohodu ostatních spolubydlících. Místní svítidla musí být polohovatelná, aby se osvětlení dalo přizpůsobit uživatelům i momentální činnosti.

§ 14
	Pro většinu zrakových činností v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání se vyžaduje převažující směr osvětlení zleva a shora.
	Při zrakově obtížných a náročných činnostech je nejvhodnější orientace osvětlovacích otvorů na neslunečnou stranu (například kreslírny, výtvarná výchova, laboratoře, dílny pro jemné práce, prostory s obrazovkami).

Osvětlovací soustavy a části vnitřních prostorů odrážející světlo musí být pravidelně čištěny ve lhůtách odpovídajících nejméně normovým hodnotám a udržovány v takovém stavu, aby vlastnosti osvětlení byly zachovány.
§ 15
	Pro ochranu před oslněním a jiným narušením zrakové pohody musí být osvětlovací otvory opatřeny zařízením pro regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla, všude tam, kde by mohlo vyvolávat nadměrné kontrasty jasů.
	Svítidla musí být zvolena s rozložením světelného toku a úhly clonění podle daného účelu s ohledem na požadovanou úroveň umělého osvětlení vnitřního prostoru i jeho funkčně vymezených částí a rozmístěna tak, aby neoslňovala uživatele vnitřního prostoru a nezhoršovala zrakovou pohodu.

Všechny povrchy a povrchové úpravy musí být rozptylné tak, aby se omezila možnost oslnění odrazem. Lesklé povrchy lze použít pouze v odůvodněných případech a na takových místech, kde nemohou narušovat zrakovou pohodu.
Základní hodnoty osvětlení a nejdůležitější vymezení jsou obsaženy v příloze č. 3 část a), část b) a část c)  této vyhlášky. 

Mikroklimatické podmínky
§ 16
	Stavební řešení budov zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání musí být navrženo tak, aby střední radiační teplota okolních ploch nebyla podstatně rozdílná od teploty vzduchu a to jak v letním tak v zimním období roku.
	Místnosti, kde je použito přirozené větrání okny, musí mít okenní plochy řešeny tak, že umožní bezprůvanové větrání okny. Proto se doporučuje zajistit samostatné větrací otvory ve spodních a horních částech okenních ploch.

§ 17
	Průměrná intenzita větrání čerstvým vzduchem (výměna vzduchu) v době využití interiéru musí při přirozeném větrání vyhovovat požadavkům na výměnu čerstvým vzduchem podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. Pro zajištění této průměrné intenzity větrání lze využívat otevírání oken o přestávkách. Dále příloha č. 4 upravuje parametry mikroklimatických podmínek při přirozeném větrání a přípustné celoroční hodnoty mikroklimatických podmínek pro nucený způsob větrání.
	Pokud venkovní stav prostředí neumožňuje využít přirozené větrání, například pro překročení přípustných hladin venkovního hluku, nebo překročení přípustných škodlivin ve venkovním prostředí, musí být mikroklimatické podmínky a intenzita větrání čerstvým vzduchem zajištěna nuceně, vzduchotechnickým zařízením.

Parametry mikroklimatických podmínek a požadovaná intenzita větrání čerstvým vzduchem se prokazují u nově navrhovaných staveb výpočtem. 
Centrální šatny žáků bez příčného přirozeného větrání musí být větrány podtlakově s intenzitou větrání čerstvým vzduchem podle přílohy č. 4.
Podtlakové nucené větrání WC žáků se doporučuje zajistit po dobu vyučování trvale.
Při měření a hodnocení teploty se postupuje podle zvláštního právního předpisu.6)
§ 18
Prostory zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání určených k trvalému pobytu musí být přímo větratelné. Požadavky na intenzitu větrání čerstvým vzduchem jsou upraveny v příloze č. 4 této vyhlášky.
§ 19
c)	Zásobování vodou
Zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí mít zajištěnu dodávku tekoucí pitné vody.11) Z kapacitních hledisek musí dodávka splňovat tyto požadavky:
	na 1 dítě v předškolním zařízení musí být k dispozici nejméně 60 l vody na den,
	na 1 žáka školy musí být k dispozici nejméně 25 l vody na den nebo
	v ubytovacích zařízeních musí být na 1 ubytovaného k dispozici nejméně 200 l vody na den.

§ 20
d)	Provozní podmínky
	Časové rozložení výuky, sestava rozvrhu a režim dne se stanoví v rámci možností zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání s ohledem na věkové zvláštnosti dětí i žáků, jejich biorytmus a náročnost jednotlivých předmětů. Při výuce je třeba dbát na prevenci jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin výchovou žáků ke správnému sezení a držení těla.
	V předškolních zařízeních je denní doba pobytu venku zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné provádět činnost dětí ve venkovním prostředí pozemku i stíněných teras v co největším rozsahu.

Směnné vyučování může být zavedeno výjimečně. Při směnném vyučování se upravuje režim vyučovacích hodin a přestávek podle místních podmínek.

Úklid, výměna lůžkovin a praní prádla
§ 21
	) Úklid v prostorách zařízení a provozovnách pro výchovu a vzdělávání  se provádí 
	denně setřením na vlhko všech podlah, povrchů, u koberců vyčištěním vysavačem;  

vynášení odpadků musí být prováděno denně,
	denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a záchodů,

	nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním umýváren a záchodů,
	nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel,

nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy,
	malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji.
§ 22
	Výměna lůžkovin v předškolním zařízení a provozovnách pro výchovu a vzdělávání se provádí nejméně jednou za 3 týdny, výměna ručníků jednou za týden; v případě potřeby ihned. Výměna lůžkovin a prádla v ubytovací části zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání se provádí jednou za 2 týdny, ručníků jedenkrát za týden; v případě potřeby ihned.

	Při praní prádla musí způsob zacházení s prádlem a praní zabraňovat přenosu infekčních onemocnění. Provoz praní prádla nesmí negativně ovlivňovat provoz příslušného zařízení. Vybavení provozu praní prádla musí být takové, aby bylo zabezpečeno praní prádla v řádné kvalitě. Podlahy musí být protiskluzové a spádované ke vpusti; stěny musí mít omyvatelný povrch do výše nejméně 1,8 m. 	
	Použité ložní a osobní prádlo se nesmí třídit v ubytovacích a pobytových prostorech. Použité prádlo se ukládá do obalů, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami z prádla.  Obaly musí být vhodné k praní, omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo v obalech se skladuje ve vyčleněném prostoru. V místnostech pro skladování použitého prádla musí být podlaha a stěny do výše nejméně 1,5 m omyvatelné a dezinfikovatelné.

Čisté prádlo se skladuje v uzavřených skladech čistého prádla v čistých, uzavíratelných a pravidelně dezinfikovaných skříních nebo na policích v obalech. Při veškeré manipulaci s prádlem musí být čisté prádlo dopravováno a udržováno zásadně odděleně od prádla použitého. Při přepravě se čisté prádlo musí chránit před druhotným znečištěním.
§ 23
e)	Výživa a stravování
	V předškolních zařízeních, v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání nesmí mezi jednotlivými jídly časový odstup přesáhnout 3 hodiny.
	Ve školní jídelně musí připadat na 1 žáka téže směny nejméně 1,2 m2 podlahové plochy.

Pro mytí rukou před jídlem musí být v jídelně k dispozici umyvadla s tekoucí pitnou vodou a teplou vodou, mýdlem a možností osušení rukou ručníky na jedno použití nebo osoušečem rukou. Dále zde musí být prostor na odkládání svrchních oděvů a aktovek.
Poskytování stravovacích služeb veřejnosti ve školní jídelně musí být časově nebo prostorově odděleno od stravování dětí a žáků. Rozsah stravovacích služeb musí odpovídat prostorové kapacitě a vybavení školní jídelny a nesmí ohrozit zdravotní nezávadnost podávaných pokrmů a dodržování zásad provozní i osobní hygieny. Ostatní podmínky pro vybavení a provoz školní jídelny stanoví zvláštní právní předpis.12)
f)	Přechodná a závěrečná ustanovení
g)	§ 24
	Ustanovení § 2 odst. 1 a 2 , § 3 odst.1, 2, § 4, § 5, § 8, § 9, §17 se nevztahuje na provozovny živností, jejichž užívání ke stanovenému účelu vzniklo před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Ustanovení § 2 odst.1 a 2 a § 5  se nevztahují na stavby na zařízení pro výchovu a vzdělávání, jejichž užívání bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky nebo jejichž provádění bylo zahájeno před tímto dnem.
	Při postupu podle odstavce 1 však nesmí být snížena k tomuto datu dosažená úroveň zabezpečení hygienických požadavků upravených v těchto ustanoveních, pokud nejde o důsledek uspokojení nároků vzniklých podle právních předpisů.


§ 25
Zrušuje se vyhláška č.108/2001 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení.
§ 26
h)	Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

12)Vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.   
 
i)	
Příloha č. 1 k vyhlášce č. …/2003 Sb.
Požadavky na hygienická zařízení
1.	Počet hygienických zařízení ve speciálních školách se stanoví takto:
	v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na prvních 10 žáků a každých dalších započatých 20 žáků,

1 záchod na prvních 10 dívek a každých dalších započatých 20 dívek,
1 pisoár na prvních 10 chlapců a každých dalších započatých 20 chlapců,
1 záchod na prvních 20 chlapců a každých dalších započatých 80 chlapců,
1 hygienická kabina na 60 dívek starších 12 let,
1 sprcha (pohotovostní).
2.	Počty hygienických zařízení v provozovnách pro výchovu a vzdělávání:
	v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na 20 žáků,

1 záchod na 20 dívek,
1 pisoár na 20 chlapců,
1 záchod na 80 chlapců,
1 hygienická kabina na 80 dívek.
Záchody a umývárny pedagogů nesmí být přístupné ze záchodů a umýváren žáků a pro 20 osob musí být zřízena l záchodová kabina a 1 umyvadlo.
Pro žáky musí být zřízeny osvětlené a větrané šatny, u centrálních šaten žáků musí být šířka kóje u jednostranně umístěných věšáků 150 cm, u dvoustranně umístěných věšáků nejméně 220 cm, na jednoho žáka se počítá 0,25 m2 plochy.
3.	Počty hygienických zařízení v provozovnách předškolních zařízení pro výchovu a vzdělávání se stanoví takto: záchody a umývárny u těchto zařízení se nedělí podle pohlaví a musí být zřízena l dětská mísa a 1 umyvadlo pro 5 dětí. 
4.	Umývárna v předškolním zařízení a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být přímo osvětlena a větratelná; požadavky na výměnu vzduchu upravuje příloha č. 4 této vyhlášky. Umyvadla se umísťují ve výši 50 cm, výtokový ventil ve výši 60 cm nad podlahou. Umístění musí odpovídat především tělesné výšce dětí.  Umyvadla musí být napojena na společnou mísící baterii, osazenou mimo dosah dětí. Každé umyvadlo se opatří pouze jedním výtokovým ventilem, který děti obsluhují samy. Umývárna se zpravidla vybavuje 1 až 2 sprchami řešenými tak, aby děti mohly vstupovat do sprch bez cizí pomoci. U sprch se osazuje věšák na osušky a musí být ponecháno i místo na otáčecí sedačku.
5.	V ubytovacím zařízení se hygienická zařízení zřizují buď jako součást ubytovací buňky, přičemž se zřizuje pro dva třílůžkové pokoje 1 záchod, 1 sprcha, 2 umyvadla, nebo jako centrální hygienické zařízení v rozsahu 1 sprcha pro 6 ubytovaných, 1 záchod pro 6 dívek, 1 záchod pro 6 chlapců, 1 umyvadlo pro 4 ubytované a 1 bidet pro 40 dívek.
Velikost zařizovacích předmětů hygienického zařízení musí odpovídat charakteru zařízení, výšce a věku ubytovaných.
6.	Součástí hygienického zařízení na každém podlaží musí být odvětraná úklidová komora s výlevkou a přívodem teplé vody včetně odtoku vody a s omyvatelnými  stěnami.
7.	Všechna hygienická zařízení v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí mít zajištěnu tekoucí pitnou vodu a teplou vodu. Vybaveny musí být mýdlem a musí být zajištěna možnost osušení rukou ručníky na jedno použití nebo osoučešem rukou a nebo u předškolních zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání musí mít každé dítě vlastní ručník.
Ve všech hygienických zařízeních musí být vždy k dispozici toaletní papír a krytý nášlapný odpadkový koš.
Zařizovací předměty každého hygienického zařízení musí odpovídat charakteru zařízení, věku a výšce dětí.
Stěny a podlahy každého hygienického zařízení musí být omyvatelné a čistitelné do  výše nejméně 1,5 m.
Větrání každého hygienického zařízení musí odpovídat požadavkům na výměnu vzduchu, které jsou  uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky.
j)	
Příloha č. 2 k vyhlášce č. …/2003 Sb.



Tabulka velikostí typů nábytku

Výška sedáku židle 
(mm)
Výška desky stolku 
(mm)
Vhodné výšky dětí 
(cm)
260
460
100.0 - 112.5
300
520
112.5 - 127.5
340
580
127.5 - 142.5
380
640
142.5 - 157.5
420
700
157.5 - 172.5
460
760
172.5 a více
k)	Příloha č. 3 k vyhlášce č. …/2003 Sb.

Část a) Požadavky na osvětlení v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání a provozovnách
	Druh prostoru
Denní
Umělé
Sdružené osvětlení

Činitel denní osvětlenosti
[%]
minimální  průměrný
Osvětlenost
/lx/
Epk
Činitel denní osvětlenosti
[%]
minimální  průměrný
Osvětlenost doplňujícím umělým světlem
/lx/
Učebny víceúčelové a kmenové, pracovny, pracovní kouty, posluchárny, víceúčelové prostory, družiny
1,5	5
300
0,5	1,5
400
Studovny, čítárny
1,5	5
300
0,5 	1,5
400
Pracovny výtvarné výchovy, rýsovny
2,0	6
500
0,7	2,0
500
Ostatní odborné pracovny a učebny, velké učebny cvičný byt
1,5	5
300
0,5	1,5
300
Laboratoře a dílny	- běžné práce
1,5	5
300
0,5	1,5
300
	- jemné práce
2,0	6
500
0,7	2,0
500
Tělocvičny	- pro výuku
1,0	3
200
0,5	1,0
200
	- pro závodní sporty
1,5 	5
300
0,5	1,5
300
Kabinety, pracovny vyučujících, kanceláře
1,5 	5
300
0,5 	1,5
400
Sborovny	- bez trvalého pobytu 
1,0 	3
300
0,5	1,0
300
	- s trvalým pobytem (nemají-li vyučující samostatné pracovny)
1,5	5
300
0,5 	1,5
400
Shromažďovací prostory, auly
1,0 	3
200
0,5	1,0
200
Kuchyně, přípravny jídel, umývárny nádobí
1,5	5
300
0,5	1,5
400
Ordinace lékaře, vyšetřovny
1,5	5
300
0,5 	1,5
400
Šatny, hygienická zařízení, komunikace
0,5	2
100
-
-
Klubovny, jídelny, společenské místnosti
1,0 	3
200
0,5	1,0
200
Část b) Požadavky na osvětlení v předškolních zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání
Druh prostoru
Denní
Umělé
Sdružené osvětlení


Činitel denní osvětlenosti
[%]
minimální  průměrný
Osvětlenost
/lx/
Epk
Činitel denní osvětlenosti
[%]
minimální    průměrný
Osvětlenost doplňujícím umělým světlem
/lx/
Denní místnosti (herny a pracovny dětí, ložnice, pracovní kouty)
1,5	 5
300
 0,5	1,5
400
Kouty klidu
1,0 	 3
200
 0,5 	1,0
200
Víceúčelové sály
1,5	 5
300
 0,5	1,5
300
Šatny a hygienická zařízení
0,5	 2
100
- 
-
Izolace
1,0	 3
200
 0,5	1,0
200
Kanceláře
1,0 	 5
300
 0,5	1,5
400
Prádelny, žehlírny
1,5 	 5
300
 0,5	1,5
400
Komunikace
0,5	 2
100
- 
-
Kuchyně, přípravny jídel, umývárny nádobí
1,5 	 5
300
 0,5	1,5
400
Část c) Osvětlenost
1.	Denní osvětlení je osvětlení denním světlem, dopadajícím na zemi jednak jako přímé sluneční světlo, jednak rozptýlené atmosférou jako oblohové světlo.
2.	Činitel denní osvětlenosti D je podíl osvětlenosti dané roviny přímým i odraženým oblohovým světlem a současné srovnávací osvětlenosti venkovní nezastíněné vodorovné roviny za předpokládaného nebo známého rozložení jasu oblohy; přímé sluneční světlo je z obou osvětleností vyloučeno. Hodnota se udává v procentech.
3.	Minimální hodnoty činitele denní osvětlenosti D min tabulka -část a), -část b) této přílohy musí být splněny ve všech kontrolních bodech vnitřních prostorů nebo jeho funkčně vymezené části.
Průměrné hodnoty činitele denní osvětlenosti Dm -tabulka -část a), -část b) této přílohy musí být splněny pouze u vnitřních prostorů :
	s horním denním osvětlením,

s kombinovaným denním osvětlením, u kterých je podíl horního osvětlení na průměrné hodnotě činitele denní osvětlenosti roven nejméně jedné polovině.
4.	Umělé osvětlení je osvětlení umělým světelným zdrojem vyzařujícím světlo, vznikající přeměnou energie, zpravidla elektrické.
Osvětlenost umělým světlem se v požadavcích tabulek část a) a b) této přílohy uvádí hodnotu prostorově průměrnou a časově minimální, to znamená, že během užívání osvětlovací soustavy nesmí vlivem znečištění nebo stárnutí zdrojů pod tuto hodnotu klesnout (dosud značena v ČSN 360450 jako hodnota prostorově průměrná a časově minimální Epk a nově se v evropských normách zavádí pojem „udržovaná osvětlenost“).
Pro umělé osvětlení se používá výkonných výbojkových světelných zdrojů (zářivek,výbojek). Pouze výjimečně ve zvlášť odůvodněných případech se může použít žárovek (včetně halogenových), například při krátkodobém využití nebo požadavku na zvláštní usměrnění světla.
Nepřímé umělé osvětlení je osvětlení svítidly s takovým rozložením světelného toku, že část celkového světelného toku směřujícího do dolního poloprostoru je 0 % až 10 %.
Převážně nepřímé umělé osvětlení je osvětlení svítidly s takovým rozložením světelného toku, že část celkového světelného toku směřující do dolního poloprostoru je 10 % až 40 %.
5.	Sdružené osvětlení je záměrné současné osvětlení denním osvětlením a doplňujícím umělým osvětlením.
Celkové sdružené osvětlení je současné osvětlení denním osvětlením a doplňujícím celkovým nebo odstupňovaným umělým osvětlením.
6.	Rovnoměrnost denního bočního osvětlení stanovená jako podíl nejmenší a největší hodnoty činitele denní osvětlenosti v rozsahu zrakového úkolu musí být v prostorách s trvalým pobytem dětí a žáků nejméně 0,2, pro ostatní zrakové činnosti nejméně 0,15.
Rovnoměrnost umělého osvětlení stanovená jako podíl nejmenší a průměrné osvětlenosti v rozsahu pracovních míst musí být v prostorách s trvalým pobytem dětí a žáků nejméně 0,65, v prostorech s krátkodobým pobytem nejméně 0,4.
Rovnoměrnost sdruženého osvětlení, stanovená jako podíl nejmenší a největší osvětlenosti v rozsahu pracovních míst při rovnoměrně zatažené obloze a venkovní osvětlenosti 20 000 lx, je nejméně 0,2.
7.	Oslnění jsou podmínky vidění, při kterých vzniká nepohoda nebo snížená schopnost pozorovat podrobnosti nebo předměty; jejich příčinou je nevhodné rozložení jasů v zorném poli, příliš vysoký jas nebo nadměrný kontrast jasů.
8.	Hodnota činitele odrazu světla, kterým se rozumí podíl světelného toku odraženého a toku dopadajícího, musí být u tabulí nejméně 0,1, u pracovních ploch v rozmezí 0,3 až 0,45.
9.	Podrobnější ustanovení jsou obsažena v normových hodnotách.) ČSN 730580,ČSN 360020-1, ČSN 360450 )
l)	
Příloha č. 4 k vyhlášce č. …/2003 Sb.

Intenzita větrání čerstvým vzduchem, parametry mikroklimatických podmínek 
při přirozeném větrání a přípustné celoroční hodnoty mikroklimatických podmínek 
pro nucený způsob větrání.
Intenzita větrání čerstvým vzduchem v učebnách, tělocvičnách, šatnách a hygienických zařízení a provozovnách pro výchovu a vzdělávání :

Zařízení
Výměna vzduchu m3.hod-1
Učebny
20-30 na 1 žáka
Tělocvičny
20 na 1 žáka
Šatny
20 na 1 žáka
Umývárny
30 na 1 umyvadlo
Sprchy
150-200 na 1 sprchu
Záchody
50 na 1 kabinu
25 na 1 pisoár

Parametry mikroklimatických podmínek při přirozeném větrání:
	učebny, pracovny, družiny a další místnosti určené k trvalému pobytu:

zima: -	průměrná operativní teplota v místnosti Ø toi = 22 ± 1 oC
	minimální operativní teplota v místnosti tomin  19 oC
	rozdíl operativní teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 2 oC

léto:  -  průměrná maximální operativní teplota v létě Ø toi  28 oC
	maximální operativní teplota v létě toimax  31 oC
	při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 oC a kdy je toimax  vyšší než 31 oC, musí být přerušeno vyučování nebo zajištěno pro žáky jiné náhradní opatření, např. jejich pobytem mimo budovu

relativní vlhkost - při přirozeném větrání se nepředepisuje.
Při poklesu operativní teploty v učebnách určených k trvalému pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 19 oC , nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 17 oC musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.
	tělocvičny:

zima: -	průměrná operativní teplota v místnosti Ø toi = 20 ± 1 oC
	minimální operativní teplota v místnosti tomin  17 oC
	rozdíl operativní teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 oC

léto:   -  průměrná maximální operativní teplota v létě Ø toi  28 oC
	maximální operativní teplota v létě toimax  31 oC
	při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 oC a kdy je toimax  vyšší než 31 oC, musí být zajištěno jiné náhradní opatření, např. jejich pobytem mimo budovu

relativní vlhkost - při přirozeném větrání se nepředepisuje.
Pro zajištění této průměrné intenzity větrání je vhodné využívat maximální otevírání oken o přestávkách.

Přípustné celoroční hodnoty mikroklimatických podmínek pro nucený způsob větrání resp. klimatizace jsou uvedeny v tab. 1

Zařízení
Operativní teplota to (°C)
Ø va (m.s-1)
Rh (%)

Ø toimin
Ø toi
 toimax


učebny, pracovny, družiny a další místnosti určené k trvalému pobytu
21
26 ± 1
28
0,1 - 0,2
30 – 70
Tělocvičny
17
26 ± 1
28
0,1 - 0,3


Dodržování relativní vlhkosti platí při venkovních měrných vlhkostech v rozmezí
 3g/kg s.v.÷ 14g/kg s.v.>. (s.v.= suchého vzduchu)

Orientační kontrolu teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je nutno zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů.
Přepočet na operativní teplotu lze však provést jen na základě předchozích měření v zimním a letním období roku.
Způsob hodnocení a měření operativní teploty je uveden v Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 526/2002 Sb.
m)	
„Příloha č. 5 k vyhlášce č. …/2003 Sb.

Náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka

Zdravotník škol v přírodě (40 hodin)
Rozsah školení
Téma
Počet hodin

Teorie
Praxe
Celkem
	Základy stavby a funkce lidského těla

5
-
5
	První pomoc – teoretická část

6
-
6
	První pomoc - praktická část

-
13
13
	Péče o nemocné

4
-
4
	Základy zdravotnické dokumentace 

1
-
1
	Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí

2
-
2
	Hygiena a epidemiologie

4
-
4
	Základy záchrany tonoucích

1
2
3
	Transport raněných improvizovanými prostředky

-
2
2
Celkem
23
17
40

Obsah školení
	Základy stavby a funkce lidského těla 

     1.1. Stavba a funkce lidského těla
     1.2. Pohybové ústrojí
     1.3. Krevní oběh, krev
     1.4. Trávící ústrojí
     1.5. Dýchací ústrojí
     1.6. Vylučovací ústrojí
     1.7. Kožní ústrojí
     1.8. Pohlavní systém mužů a žen
     1.9. Smyslové ústrojí
     1.10. Nervové ústrojí
     1.11. Látkové řízení organismu

	První pomoc - teoretická část

     2.1. Druhy zdravotnické první pomoci:
             2.1.1. první pomoc
             2.1.2. první lékařská pomoc
             2.1.3. odborná lékařská pomoc
             2.1.4. specializovaná lékařská pomoc
             2.1.5. technická první pomoc
     2.2. Základní druhy zdravotnického třídění:
             2.2.1. indikační
             2.2.2. místní, odsunové
             2.2.3. prognostické
     2.3. Prevence úrazů:
                   2.3.1. na pracovišti, v dopravě, v domácnosti, při sportu
                   2.3.2. vazba na věkové zvláštnosti dětí
     2.4. Poskytování první pomoci:
             2.4.1.prvořadé zdravotnické úkoly (krvácení, velká ztráta krve, dechová a 
                      oběhová selhání, protišoková opatření)
             2.4.2. úraz elektrickým proudem
             2.4.3. tonutí
             2.4.4. bezvědomí
             2.4.5. křečové stavy a intoxikace
             2.4.6. poranění vnitřních orgánů, mozkolebeční poranění, poranění hrudníku 
                       a břicha
             2.4.7. poranění pohybového ústrojí
             2.4.8. náhlé bolesti břicha a hrudníku 
             2.4.9. rány, tepelná poškození, poleptání
             2.4.10. šok
     2.5. Zásady poskytování první pomoci ve ztížených podmínkách (v noci, za deště, 
             apod.)
     2.6. Zásady poskytování první pomoci s improvizovanými prostředky

3. První pomoc - praktická část
    3.1. Nácvik kardiopulmonální resuscitace jedním a dvěma zachránci na resuscitačním 
           fantomu
    3.2. Obvazové materiály podle druhu materiálu:
      3.2.1. šátkové, obinadlové, z pružných materiálů, z nepřilnavých materiálů
      3.2.2. hotové obvazy č. 1, 2, 3, 4, obvaz na popáleniny – balíček
    3.3. Obvazové materiály podle účelu:
      3.3.1. krycí, tlakové, poloprodyšné, znehybňující, improvizace
      3.3.2. nácvik obvazové techniky za použití klasických materiálů a improvizace
    3.4. Odsun a polohování:
      3.4.1. polohování raněných podle charakteru poranění včetně nácviku 
                příslušných postupů
      3.4.2. nácvik odsunu zraněného jedním a více zachránci
      3.4.3. způsoby naložení postižených na různé druhy odsunových prostředků 
               (využití improvizace i typizovaných odsunových prostředků)
      3.4.4. informativně způsoby vyšetřování
      3.4.5. zásady zdravotnického odsunu (cílenost, včasnost, šetrnost)
 
4. Péče o nemocné
    4.1. Zdravotnická etika, přístup k postiženému – nemocnému
    4.2. Sledování životních funkcí a zdravotního stavu pacienta (tep, dech, teplota, krevní 
           tlak, vědomí, příjem a výdej tekutin)
    4.3. Úprava lůžka, péče o nemocného na lůžku
    4.4. Podávání léků, aplikace tepla, chladu, výplachy
    4.5. Stravování nemocného
    4.6. Zásady ošetřování nemocných při hromadném výskytu infekčních onemocnění
    4.7. Vliv prostředí na pacienta 

5. Základy zdravotnické dokumentace
5.1. Evidence bezinfekčnosti
5.2. Evidence lékařských potvrzení
5.3. Evidence zdravotnických průkazů pracovníků tábora
5.4. Vedení zdravotnického deníku
5.5. Práce se zdravotním a očkovacím průkazem (po jeho zavedení)

6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí
	Činnost zdravotníků před odjezdem na tábor

Činnost při odjezdu
Činnost při příjezdu - kontrola podmínek
Zdravotnický filtr
Vybavení ošetřovny
Izolace
Spolupráce s patronátním lékařem
Povinnosti zdravotníka při zotavovací akci

7. Hygiena a epidemiologie
	Osobní hygiena, denní režim, vztah organismu a prostředí
	Hygiena životního prostředí

Odstraňování odpadních látek
	Hygiena výživy (společného stravování)
	Prevence šíření nákazy:
             7.5.1.   zásady boje s infekčními chorobami, opatření při jejich výskytu, včasná 
                           diagnostika, izolace, karanténa
             7.5.2.nejčastější alimentární nákazy, nákazy vzdušnou cestou, transmisivní 
                        nákazy, antropozoonózy, kontaktní  nákazy, venerické choroby, AIDS, 
                        mykózy 

8. Základy záchrany tonoucích
	Rozdíly při tonutí ve sladké a slané vodě

Technické prostředky záchrany a jejich použití
Způsoby dopomoci postižených plavcům
Záchrana tonoucích a poskytnutí první pomoci ve vodě a po dopravení na břeh
Vyhledávání utonulých
Kardiopulmonální resuscitace

9. Transport raněných improvizovanými prostředky
	Materiálové možnosti k vytvoření improvizovaného odsunového prostředku
	Příklady improvizovaných odsunových prostředků - jejich úprava

Bezpečnostní opatření při používání improvizací
Praktické prověření improvizovaných odsunových prostředků
 Příloha č. 6 k vyhlášce č. …/2003 Sb.

Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na škole v přírodě

Jméno a příjmení posuzovaného dítěte ...........................................................................……............
datum narození ......................................... rodné číslo	...................................................…................
adresa bydliště ………...................................................................................................................….

Část A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci
a) je zdravotně způsobilé *)
b) není zdravotně způsobilé *)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*)..............……......................................... 

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

Část B) Potvrzení o tom, že dítě    
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním     ANO - NE
b) je proti nákaze imunní (typ/druh).............................................………...........................................
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) ........................…….....................................
d) je alergické na..................................................................................................................................
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)........................................................................................


datum vydání posudku					podpis, jmenovka lékaře
								razítko zdrav. zařízení

Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení (popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř.ošetřující lékař vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu.

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne ................................
							
	
................................................
								podpis oprávněné osoby


Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne .............................................
(stvrzuje se přiloženou „doručenkou“)
*) Nehodící se škrtněte.“.
 Příloha č. 7 k vyhlášce č. …/2003 Sb.

Minimální rozsah sortimentu vybavení lékárničky pro školy v přírodě

	Léčivé přípravky ( pouze ty, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis )

	tablety nebo čípky proti bolestem hlavy, zubů  (analgetika)
	tablety nebo čípky ke snížení zvýšené teploty (antipyretika)

tablety proti nevolnosti při jízdě dopravním prostředkem (antiemetika)
živočišné uhlí
nosní kapky na uvolnění nosních dýchacích průchodů (otorinolaryngologika)
kapky, roztok ( sirup ) nebo tablety při kašli (antitusika, expektorancia)
	kloktadlo pro dezinfekci dutiny ústní a při bolestech hltanu (stomatologika)
	mast nebo sprej urychlující hojení např.spálenin (dermatologika)
oční kapky nebo oční mast s dezinfekčním účinkem, oční voda na výplach očí (oftalmologika)
mast nebo gel při poštípaní hmyzem (lokální antihistaminika)
přípravek k dezinfekci kůže a povrchových ran
dezinfekční prostředek na rány
inertní mast nebo vazelína

	Obvazový a jiný zdravotnický materiál

	gáza hydrofilní skládaná, kompresy sterilní, různé rozměry
	náplast na cívce, různé rozměry

rychloobvaz na rány, různé rozměry
obinadlo elastické, různé rozměry
obvaz sterilní, různé rozměry
obinadlo škrtící pryžové
šátek trojcípý
vata obvazová a buničitá
teploměr lékařský
rouška resuscitační
pinzeta anatomická
pinzeta chirurgická rovná
lopatky lékařské dřevěné
lékařské rukavice pryžové
rouška PVC 45 x 55 cm
dlahy pro fixaci, různé rozměry

	Různé

	nůžky
	zavírací špendlíky, různé velikosti

záznamník s tužkou
svítilna/baterka, včetně zdroje





