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VYHLÁŠKA

ze dne 25. září 2009,

kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory
a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem
práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 2 zá-
kona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb. a zákona
č. 110/2007 Sb., k provedení § 7 odst. 1 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických poža-
davcích na prostory a provoz zařízení a provozoven
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, se mění
takto:

1. V § 1 odst. 1 větě první se za slova „rejstříku
škol a školských zařízení1),“ vkládají slova „s výjimkou
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracov-
níků, školských poradenských zařízení a zařízení škol-
ního stravování, a dále“.

2. V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 4 zní:

„(2) Požadavky na pracoviště praktického vyučo-
vání žáků středních škol, které se uskutečňuje ve ško-
lách a školských zařízeních a na pracovištích fyzických
nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti
související s daným oborem vzdělávání a uzavřely se
školou smlouvu o obsahu, rozsahu a podmínkách prak-
tického vyučování, stanoví zvláštní právní předpis4).

4) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci.“.

3. V § 2 písm. j) se za slovo „hodnotou“ vkládají
slova „nebo normovým požadavkem“.

4. § 3 včetně poznámek pod čarou č. 4a a 5 zní:

„§ 3

(1) Nezastavěná plocha pozemku pro zařízení pro
výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu
a vzdělávání určená pro pobyt a hry dětí předškolního
věku, včetně travnaté plochy, musí činit nejméně 4 m2

na 1 dítě. V zařízeních pro děti vyžadující okamžitou
pomoc a ve školských zařízeních pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy musí činit nezastavěná plocha
pozemku určená pro pobyt a hry dětí nejméně 4 m2

na 1 dítě bez ohledu na věk dětí. Pozemek musí být
oplocen z důvodu ochrany zdraví a zajištění bezpeč-
nosti dětí.

(2) Pozemek zařízení pro výchovu a vzdělávání
a provozoven pro výchovu a vzdělávání poskytující zá-
kladní vzdělání musí mít k dispozici zpevněnou plochu
a travnatou plochu pro přestávkový pobyt žáků, dále
plochu pro tělovýchovu a sport; povrch této plochy
musí odpovídat normovým požadavkům české tech-
nické normy upravující kvalitu a bezpečnost po-
vrchu4a). Pozemek musí být oplocen z důvodu ochrany
zdraví a zajištění bezpečnosti žáků.

(3) Pozemek zařízení pro výchovu a vzdělávání
a provozoven pro výchovu a vzdělávání poskytující
střední vzdělání musí mít k dispozici plochu pro tělo-
výchovu a sport a povrch této plochy musí odpovídat
normovým požadavkům české technické normy upra-
vující kvalitu a bezpečnost povrchu4a).

(4) Při volbě rostlin a dřevin vysazovaných na po-
zemky určené pro zařízení pro výchovu a vzdělávání
a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí být zo-
hledněna ochrana zdraví dětí a žáků. Dřeviny nesmí
způsobit snížení parametrů denního osvětlení ve vý-
ukových a pobytových místnostech pod požadovaný
limit12). Vzdálenost sázené dřeviny od obvodové zdi
budov musí být stejná, jako je její předpokládaná ma-
ximální výška. Vysazené rostliny, travnaté plochy a dře-
viny musí být řádně udržovány. Pro údržbu musí být
užívána voda alespoň I. třídy jakosti odpovídající české
technické normě upravující jakost vody pro závlahu5).

4a) ČSN EN 1177.
5) ČSN 757143.“.

5. V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání
v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozoven
pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku musí
umožňovat výuku, volné hry dětí, jejich odpočinek,
osobní hygienu s otužováním, tělesná cvičení a zajištění
stravování, pokud toto není zajištěno v jiném stravova-
cím zařízení. Na 1 dítě musí plocha denní místnosti
užívané jako herna a ložnice činit nejméně 4 m2; je-li
ložnice, jídelna nebo tělocvična stavebně oddělená,
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musí plocha denní místnosti činit nejméně 3 m2 na
1 dítě. Plocha na 1 lehátko nebo lůžko pro spánek musí
činit nejméně 1,7 m2 na 1 dítě. Lehátko nebo lůžko
musí poskytovat pevnou oporu zad. Prostor pro uklá-
dání lehátek a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné
provětrávání a oddělené uložení lůžkovin pro každé
dítě. Každé dítě musí mít k dispozici individuálně při-
dělené, označené lůžkoviny.“.

6. V § 4 odst. 2 se věta třetí zrušuje a ve čtvrté větě
se slovo „specifickými“ nahrazuje slovem „speciál-
ními“.

7. V § 4 odst. 3 větě první se slova „školách a škol-
ských zařízeních“, slova „včetně bezbariérového pro-
středí7)“ a poznámka pod čarou č. 7 včetně odkazů na
poznámku pod čarou zrušují.

8. V § 4 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou
č. 8 zní:

„(4) Podlahy v zařízeních pro výchovu a vzdělá-
vání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí
odpovídat charakteru činnosti upravené zvláštním
právním předpisem o technických požadavcích na
stavby8) a musí být snadno čistitelné. Ve výukových
místnostech musí být podlahové krytiny matné a světlé.

8) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby.“.

9. Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které včetně
poznámky pod čarou č. 9a znějí:

„§ 4a

(1) Zařízení pro výchovu a vzdělávání musí
být vybavena šatnami podle požadavků upravených
zvláštním právním předpisem8). Pro jednoho žáka musí
být zajištěna podlahová plocha 0,25 m2. Požadavky na
počty a vybavení hygienických zařízení jsou upraveny
v příloze č. 1 k této vyhlášce. Záchody a umývárny se
zřizují odděleně podle pohlaví a musí být osvětleny
a větrány. Požadavky na větrání jsou upraveny v příloze
č. 3 k této vyhlášce.

(2) V provozovnách pro výchovu a vzdělávání
musí být pro žáky zřízeny osvětlené a větrané šatny.
Pro jednoho žáka musí být zajištěna podlahová plocha
0,25 m2. Požadavky na počty a vybavení hygienických
zařízení jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
Záchody a umývárny se zřizují odděleně dle pohlaví
a musí být osvětleny a větrány. Požadavky na větrání
jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3) V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v pro-
vozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního
věku musí být záchody a umývárny přístupné ze šatny
a denní místnosti dětí, nedělí se podle pohlaví a musí

být osvětleny a větrány. Požadavky na počty a vybavení
hygienických zařízení jsou upraveny v příloze č. 1
k této vyhlášce. Požadavky na větrání jsou upraveny
v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Ve výukových prostorách provozoven pro vý-
chovu a vzdělávání musí být umístěno alespoň jedno
umyvadlo s přívodem studené pitné vody. Pokud je
zavedena teplá voda, pak u výtoků v dosahu žáků ne-
smí mít teplotu vyšší než 45 °C.

(5) Ve výukových prostorách zařízení pro vý-
chovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdě-
lávání musí být v učebnách výtvarných oborů umístěn
rovněž dřez s přívodem tekoucí pitné studené a teplé
vody.

§ 4b

V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozov-
nách pro výchovu a vzdělávání musí být dodrženy nor-
mové hodnoty podle příslušné české technické normy
upravující optimální doby dozvuku9a).

9a) ČSN 730527.“.

10. § 5 až 7 znějí:

„§ 5

(1) Prostory k výuce tělesné výchovy a tělocvičny
v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách
pro výchovu a vzdělávání musí svými stavebně tech-
nickými podmínkami umožňovat realizaci tělesné vý-
chovy. Tyto prostory musí být větratelné; požadavky
na větrání jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
Ovládání ventilačních otvorů musí být dosažitelné
z podlahy. Podlaha musí být pružná při statickém i dy-
namickém zatížení, snadno čistitelná, s protiskluzovou
úpravou povrchu8). Stěny a tělesa topení musí být za-
bezpečeny takovým způsobem, aby nebylo ohroženo
zdraví dětí a žáků, svítidla a okenní tabule musí být
zabezpečena proti rozbití. Další požadavky na tělo-
cvičny v zařízeních pro výchovu a vzdělávání upravuje
zvláštní právní předpis o technických požadavcích na
stavby8).

(2) U tělocvičny musí být zřízena šatna, umývárna
a záchody s předsíní a umyvadlem, oddělené pro
chlapce a dívky, v případě potřeby i nářaďovna. Šatny
musí být vybaveny věšáky a lavicemi; počítá se 0,4 m
délky lavice na 1 žáka. Umývárna musí být přístupná ze
šatny, musí umožňovat odkládání mycích potřeb, ruč-
níků a prádla; pro maximálně 8 žáků musí být instalo-
vána 1 sprchová růžice.
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§ 6

Při výuce pracovní výchovy v základních školách,
pokud prostory nejsou součástí školy, musí být žákům
k dispozici prostor pro odkládání civilního oděvu a pro
mytí rukou a záchod s předsíňkou a umyvadlem od-
dělený pro dívky a pro chlapce. Požadavky na jejich
vybavení jsou upraveny v příloze č. 1 bodu 8 k této
vyhlášce.

§ 7

Prostory pro pobyt žáků v zařízeních pro zájmové
vzdělávání a provozovnách pro zájmové vzdělávání se
upravují a zařizují tak, aby svými stavebně technickými
podmínkami umožňovaly činnost, pro kterou jsou zří-
zeny. Nejmenší plocha místnosti se stanoví rozměrem
2 m2 na 1 žáka. Pokud prostory pro pobyt ve školní
družině a školním klubu nejsou součástí školy nebo
školského zařízení pro výchovu a vzdělávání, musí
být k dispozici vyčleněný prostor pro odkládání oděvů
a obuvi, dále záchod s předsíňkou a umyvadlem od-
dělený pro dívky a chlapce a zázemí pro pedagogické
pracovníky podle zvláštního právního předpisu4). Po-
žadavky na vybavení hygienických zařízení jsou upra-
veny v příloze č. 1 bodu 8 k této vyhlášce.“.

11. § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 9b zní:

„§ 8
Školy v přírodě

(1) Ve školách v přírodě9b) se výuka zajišťuje v po-
bytové místnosti s plochou minimálně 1,5 m2 podla-
hové plochy na 1 žáka. Pokud se volný čas tráví ve
vnitřních prostorách, musí jít o pobytové místnosti
s plochou minimálně 1,5 m2 na 1 žáka nebo minimálně
3 m2 na 1 dítě předškolního věku.

(2) Pro ubytování ve škole v přírodě se stanoví
minimální podlahová plocha 3 m2 na 1 osobu.

9b) § 117 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb.“.

12. § 9 se zrušuje.

13. § 10 včetně nadpisu zní:

„§ 10
Ubytování

(1) Pro ubytování v domovech mládeže, interná-
tech, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc
a ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné
výchovy a preventivně výchovné péče (dále jen „uby-
tovací zařízení“) je nejmenší ubytovací plocha ložnice
6 m2 na 1 ubytovaného. Ve školských zařízeních pro

výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně vý-
chovné péče musí být zřízen obývací pokoj s podlaho-
vou plochou nejméně 3 m2 na 1 ubytovaného, v domo-
vech mládeže a internátech nejméně 1,5 m2 na 1 uby-
tovaného. V ubytovacím zařízení domova mládeže
musí být zřízena studovna, v níž se stanoví nejméně
1,5 m2 na 1 žáka.

(2) V ubytovacím zařízení musí být zřízeny čajová
kuchyňka, oddělený sklad čistého a sklad použitého
prádla, prostory pro sušení oděvů a pro uskladnění
a čištění obuvi, úklid a sklady sezónních potřeb. Sou-
částí ubytovacího zařízení je zázemí pro vychovatele4).
Požadavky na hygienická zařízení a jejich vybavení
jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.“.

14. V § 11 odst. 1 se na konci první věty doplňují
slova „a podporuje správné držení těla“, druhá věta se
nahrazuje větou „Židle a stoly pro děti a žáky musí
splňovat normové hodnoty české technické normy
upravující velikostní ukazatele nábytku9c) a musí
umožňovat dodržování ergonomických zásad práce
žáků v sedě, které jsou upraveny v příloze č. 2 k této
vyhlášce.“ a ve větě čtvrté se slova „dodržen zrakový
úhel maximálně 30 stupňů od zadní hrany pracovní
plochy“ nahrazují slovy „dodržena vzdálenost mini-
málně 2 m od přední hrany“.

Poznámka pod čarou č. 9c zní:

„9c) ČSN EN 1729-1.“.

15. V § 11 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 11 zní:

„(2) Vybavení nábytkem v ubytovacích zařízeních
musí odpovídat charakteru zařízení a věku dětí nebo
žáků. Patrová lůžka se zřizují jen v odůvodněných pří-
padech s ohledem na tělesné a rozumové schopnosti
ubytovaných a musí odpovídat normovým požadav-
kům české technické normy upravující rozměry a bez-
pečnost patrových lůžek11). Vstup na horní lůžko musí
být bezpečný a horní lůžko musí být opatřeno zábra-
nou proti pádu, jakož i nepropustnou podložkou pod
matrací. Patrová lůžka nelze použít v zařízeních pro
výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu
a vzdělávání dětí předškolního věku a v školských uby-
tovacích zařízeních pro děti a žáky mladší 7 let. Každé
lůžko musí poskytovat pevnou oporu zad v průběhu
spánku a mít samostatný prostor na uložení lůžkovin.
Každý pokoj musí být vybaven dále stolem a počtem
židlí podle počtu ubytovaných.

11) ČSN EN 747-1 (910603).“.

16. V § 11 odst. 3 větě druhé se slova „jiném než
obvyklém“ zrušují, na konci textu věty druhé se do-
plňují slova „a aby byly dodrženy požadavky na úro-
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veň osvětlení“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Při
uspořádání lavic jiném než čelem k tabuli je nutné za-
jistit pravidelné stranové střídání sezení žáků.“.

17. V § 12 odst. 1 větě první se slovo „hodnotám“
nahrazuje slovem „požadavkům“ a za větu první se
vkládají věty „U užívaných staveb je po předchozím
projednání s orgánem ochrany veřejného zdraví výji-
mečně možné použít celkové sdružené osvětlení. Toto
osvětlení musí být v souladu s normovými požadavky
české technické normy upravující sdružené osvětle-
ní13).“.

18. V § 12 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou
„Dále je možné celkové sdružené osvětlení použít v pří-
padech s jiným uspořádáním lavic než čelem k tabuli
nebo v dílnách při potřebě osvětlit stíněné povrchy.“.

19. V § 12 odst. 3 se slovo „hodnotám“ nahrazuje
slovy „požadavkům české technické normy upravující
požadavky na osvětlení pro vnitřní pracovní prostory“
a na konci odstavce se doplňují věty „Barevný tón umě-
lého světla volit pro hodnoty Ēm £ 200 lx teple bílý;
200 lx < Ēm £ 1000 lx neutrálně bílý; Ēm > 1000 lx
chladně bílý podle normových požadavků14). Rovno-
měrnost umělého osvětlení na chodbách a schodištích
musí být větší než 0,2.“.

20. V § 12 odstavec 4 zní:

„(4) Osvětlení tabule musí odpovídat normovým
požadavkům české technické normy upravující poža-
davky na osvětlení pro vnitřní pracovní prostory14).
Osvětlenost bílé tabule musí mít nejméně stejnou úro-
veň jako osvětlenost učebny. Tabule musí mít matný
povrch, což se nevztahuje na tabule, na které se nepíše
křídou. Ze všech pracovních míst ve směru pohledu na
tabuli musí být vyloučeno zrcadlení svítidel na tabuli.
Ve stěně za tabulí nesmí být osvětlovací otvor (okno
nebo střešní okno), v opačném případě musí být zakryt
neprůsvitným materiálem, jehož činitel odrazu světla se
blíží hodnotě činitele odrazu této stěny.“.

21. V § 13 odst. 3 věta první zní: „Vzdálenost
zobrazovací jednotky od očí musí být regulovatelná,
nejméně 0,5 m od horního okraje zobrazovací jednotky
ve výši očí.“.

22. V § 15 odstavec 1 zní:

„(1) Pro většinu zrakových činností v zařízeních
pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu
a vzdělávání se vyžaduje směr denního osvětlení zleva
a shora. Svítidla u soustav umělého osvětlení se umísťují
na strop rovnoběžně s okenní stěnou, pokud to umož-
ňuje stavební dispozice místnosti, zejména klenby nebo
překlady.“.

23. V § 15 odst. 3 písm. a) se za slova ,,v zaříze-

ních“ vkládají slova ,,pro výchovu a vzdělávání a pro-
vozovnách pro výchovu a vzdělávání“.

24. V § 15 odst. 3 písm. b) a d) se za slovo ,,osvět-
lení“ vkládají slova ,,v zařízeních pro výchovu a vzdě-
lávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání
žáků“.

25. V § 15 odst. 3 písm. c) se za slova ,,v zaříze-
ních“ vkládají slova ,,pro výchovu a vzdělávání a pro-
vozovnách pro výchovu a vzdělávání“ a slova „0,45 m
nad podlahou“ nahrazují slovy „dána převládající výš-
kou stolů, v ostatních prostorách herny a v ložnici
úrovní podlahy“.

26. V § 15 odst. 4 se slovo „blízké“ nahrazuje slo-
vem „bezprostřední“ a slova „úkolu14)“ a „úkolu15)“ se
nahrazují slovem „úkolu“.

27. V § 15 odst. 5 se slova ,,písm. d) až f)“ nahra-
zují slovy ,,písm. e)“.

28. V § 16 se odstavec 3 zrušuje.

29. V § 17 odst. 1 se za slovo ,,nebyla“ vkládají
slova ,,po celý rok“, za slovo „vzduchu“ se vkládají
slova „v místnosti“ a slova „ , a to jak v letním, tak
v zimním období roku“ se zrušují.

30. § 18 zní:

„§ 18

(1) Prostory zařízení pro výchovu a vzdělávání
a provozoven pro výchovu a vzdělávání určených k po-
bytu musí být přímo větratelné. Požadavky na větrání
čerstvým vzduchem (výměna vzduchu) v době využití
interiéru jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Při poklesu teploty vzduchu v učebnách urče-
ných k pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následují-
cích dnech pod 18 °C, ne však méně než 16 °C, nebo
při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jed-
nom dni pod 16 °C musí být provoz zařízení pro vý-
chovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdě-
lávání zastaven.

(3) Při extrémních venkovních teplotách, kdy ma-
ximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 °C
nebo kdy je výsledná teplota kulového teploměru
tg max vyšší než 31 °C, musí být přerušeno vyučování
a zajištěno jiné náhradní opatření pro děti a žáky s mož-
ností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného
režimu.

(4) Pokud venkovní stav prostředí neumožňuje
využít přirozené větrání pro překročení přípustných
hodnot škodlivin ve venkovním prostředí, musí být
mikroklimatické podmínky a větrání čerstvým vzdu-
chem zajištěny vzduchotechnickým zařízením.
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(5) Centrální šatny dětí a žáků bez přirozeného
větrání musí být větrány nuceně podtlakově s výměnou
vzduchu v souladu s požadavky upravenými v příloze
č. 3 k této vyhlášce.

(6) Přirozené větrání musí být v případě těsných
oken zajištěno systémy mikroventilace nebo větracími
štěrbinami.“.

31. § 19 se zrušuje.

32. V § 21 odst. 2 větě první se za slovo ,,zaříze-
ních“ vkládají slova ,,pro výchovu a vzdělávání a pro-
vozovnách pro výchovu a vzdělávání“ a ve větě po-
slední se slovo „provádět“ nahrazuje slovy „přenést
výchovnou“ a slova „ve venkovním prostředí pozem-
ku i“ se nahrazují slovy „do venkovního prostředí
nebo“.

33. V § 21 se odstavec 3 zrušuje.

34. V § 22 písm. e) se slovo „a“ nahrazuje čárkou

a na konci textu písmene se doplňují slova „a světelných
zdrojů“.

35. V § 22 písm. f) se na konci textu písmene do-
plňují slova „zařizovacích předmětů,“.

36. V § 22 se na konci textu písmene g) tečka na-
hrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno h), které
zní:
„h) pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo kli-

matizace a čištěním vzduchotechnického zařízení
podle návodu výrobce nebo dodavatele.“.

37. V § 23 odst. 2 větě druhé se za slovo „praní“
vkládá slovo „nebo“.

38. V § 23 odst. 3 se slovo „uzavřených“ nahra-
zuje slovem „samostatných“ a za slovo „skladech“ se
vkládá slovo „nebo“.

39. § 24 se zrušuje.

40. Příloha č. 1 zní:
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„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2005 Sb.
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41. Příloha č. 2 zní:

,,Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2005 Sb.
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42. Příloha č. 3 zní:

,,Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2005 Sb.

Sbírka zákonů č. 343 / 2009Částka 107 Strana 4805



Čl. II
Přechodné ustanovení

Ustanovení § 3 odst. 1 až 3, § 4 odst. 4, § 4a
odst. 4 a 5, § 11 odst. 1 a § 18 odst. 4 vyhlášky ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky se ne-
vztahují na stavby zařízení pro výchovu a vzdělávání
a provozovny pro výchovu a vzdělávání dětí a mladist-

vých, jejichž užívání bylo povoleno přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím
vyhlášení.

Ministryně:

Mgr. Jurásková Ph.D., MBA v. r.
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