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Vyřizuje:
Ing. Petra Žídková, DiS., tel.: 571 498 037,

SPIRALIS VITAE, z. s.
IČ: 05698928
5. května 1352
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k zápisu
právnické osoby „SPIRALIS VITAE, z. s.“ do evidence poskytovatelů služby péče o dítě
v dětské skupině do 12 dětí ve věku od 2,5 roku do zahájení povinné školní docházky

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Dne 15. 11. 2018 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost
právnické osoby SPIRALIS VITAE, z. s., IČ: 05698928, se sídlem 5. května 1352, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm zastoupenou předsedkyní spolku paní Markétou Mikulenkovou (též „žadatel“)
o vydání závazného stanoviska osvědčujícího splnění hygienických požadavků na stravování,
prostory a provoz dětské skupiny s označením „Klubko Montessori“ na adrese Kulturní 1794, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, v níž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině do 12 dětí,
pro účely zápisu do evidence poskytovatelů péče o dítě v dětské skupině.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako věcně a místně příslušný orgán
ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 82 odst. 2
písm. i) téhož zákona, a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 shora citovaného zákona
a § 16 odst. 4 písm. b) zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudila uvedenou žádost
a po zhodnocení souladu podmínek poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve shora
uvedených prostorách s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává toto
závazné

s t a n o v i s k o:

Prostory části stávajícího objektu na adrese Kulturní 1794, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
ve kterých žadatel hodlá poskytovat služby péče o dítě v dětské skupině, konkrétně ve 2. NP
objektu, splňují hygienické požadavky na prostory, provoz a stravování k poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině, stanovené v zákoně č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 281/2014 Sb., o hygienických
požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí, pro dětskou skupinu s maximální
kapacitou 12 dětí ve věku od 2,5 roku do zahájení povinné školní docházky.
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Odůvodnění:
Dne 15. 11. 2018 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost
právnické osoby SPIRALIS VITAE, z. s., IČ: 05698928, se sídlem 5. května 1352, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm zastoupenou předsedkyní spolku paní Markétou Mikulenkovou (dále též „žadatel“)
o vydání závazného stanoviska osvědčujícího splnění hygienických požadavků na stravování,
prostory a provoz dětské skupiny na adrese Kulturní 1794, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, kde bude
poskytována služba péče o dítě v dětské skupině s označením dětské skupiny „Klubko Montessori“.
Služba péče o dítě v dětské skupině, tj. dětská skupina pro max. 12 dětí ve věku od 2,5 roku
do zahájení povinné školní docházky, bude provozována ve 2. NP objektu obchodního domu LÁZ
na adrese Kulturní 1794, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. K žádosti byla doložená kopie dokumentu
„Kolaudační souhlas s užíváním stavby“, vydaného dne 14. 11. 2018 pod č.j. MěÚ-RpR/43909/2018
Městským úřadem Rožnov pod Radhoštěm, odborem výstavby a územního plánování, který je
dokladem o povoleném účelu užívání stavby „Úprava komerčních prostor na Montessori dětskou
skupinu“ jako prostor pro dětskou skupinu.
V dětské skupině bude dětem zajištěna celodenní péče, včetně stravování. Provozní doba dětské
skupiny bude v pracovní dny v době od 6:30 do 17:00 hodin. Počet zaměstnanců: 4 (2 pedagogové
a 2 chůvy).
Dispoziční řešení:
Hlavní vstup do dětské skupiny je samostatným vchodem, vstup ostatních osob do objektu je zajištěn
z druhé strany budovy. Přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace je možný
z přízemí přes vnitřní výtahy. Za vstupem do prostor dětské skupiny se nachází hlavní chodba (m. č.
2.01), ze které se vstupuje do šatny dětí (m. č. 2.10) a zázemí pro učitele (m. č. 2.02). Z šatny dětí
jsou přístupny místnosti hygienického zařízení pro zaměstnance (m. č. 2.09), úklidová komora (m. č.
2.07) a hygienické zařízení pro děti (m. č. 2.06). Z šatny dětí a hygienického zařízení pro děti se
vstupuje do denní místnosti pro děti (2.05). Z denní místnosti dětí je pak přístupná také zasedací
místnost (m. č. 2.04), kuchyňka (m. č. 2.03) a zázemí učitelů (m. č. 2.02).
Chodba (m. č. 2.01) – slouží jako přístupová chodba do prostor dětské skupiny, je uzamykatelná
dveřmi. Budou se zde pohybovat pouze uživatelé a zaměstnanci dětské skupiny. Z chodby se vchází
do šatny dětí (m. č. 2.10) a zázemí učitelů (m. č. 2.02). Ve výklenku na chodbě budou odkládány
vnější obaly pro transport jídla.
Šatna pro děti (m. č. 2.10) - slouží pro odložení oděvu a obuvi dětí. Prostorové podmínky pro 12 dětí
činí 9 m² a sv. v. 3,1 m. Odvětrání šatny je zajištěno nuceně pomocí stropního ventilátoru, který je
vyveden nad střechu. Každé dítě má k dispozici šatní skříňku. Šatny jsou navíc také vybaveny
lavičkami. Podlahová krytina je tvořena keramickou dlažbou. Z šatny se vstupuje na hygienické
zařízení dětí (m. č. 2.06), hygienické zařízení personálu (m. č. 2.09), do úklidové komory (m. č. 2.07)
a denní místnosti dětí (m. č. 2.05).
Hygienické zařízení dětí (m. č. 2.06) – navazuje na šatnu dětí a jsou zde 3 dětská WC, 3 dětská
umývadla (2 umývadla jsou osazená do výše 50 cm nad podlahou, 1 umývadlo do výše 43 cm
nad podlahou, výtokový ventil je max. ve výši 60 cm nad podlahou) a 1 sprcha, která je koncipována
tak, aby do ní mohly děti vstupovat bez cizí pomoci. Umývadla i sprcha je napojena na společnou
mísící baterii, která je osazena mimo dosah dětí. Na hygienickém zařízení je k dispozici také skládací
přebalovací pult. Hygienické zařízení je odvětráno nuceně pomocí 3 ks stropních ventilátorů,
které jsou vyvedeny nad střechu. Podlahovou krytinu tvoří keramická dlažba a stěny jsou do výše
1,5 m nad podlahou opatřeny keramickým obkladem. Osoušení rukou je zajištěno pomocí
jednorázových ručníků umístěných v krytém zásobníku. Z hygienického zařízení se vstupuje do denní
místnosti dětí (m. č. 2.05 – montessori třída).
Hygienické zařízení pro personál (m. č. 2.08 – předsíň WC a m. č. 2.09 – WC personálu) – k dispozici
je předsíň WC pro personál (m. č. 2.08), ve které je umístěno umývadlo napojené na tekoucí pitnou
studenou a teplou vodu a opatřené dlouhou pákovou baterií a WC pro personál (m. č. 2.09). Prostory
jsou odvětrány nuceně pomocí stropního ventilátoru vyvedeného nad střechu. Podlahová krytina je
tvořena keramickou dlažbou, stěny jsou do výše 1,5 m nad podlahou obloženy keramickým obkladem.
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Úklidová komora (m. č. 2.07) – je vybavena výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody
včetně odtoku vody a prostorem pro uložení úklidových prostředků a pomůcek. Místnost je navíc
vybavena policemi pro případné uložení nočníků, které se budou v úklidové komoře mýt
a desinfikovat. Podlahová krytina je tvořena keramickou dlažbou, stěny jsou do výše 1,5 m
nad podlahou obloženy keramickým obkladem. Prostory jsou odvětrány pomocí stropního ventilátoru
vyvedeného nad střechu.
Denní místnost (m. č. 2.05 – montessori třída) – navazuje na šatnu a hygienické zařízení dětí, z denní
místnosti dětí je přístupná také zasedací místnost (m. č. 2.04), kuchyňka (m. č. 2.03) a zázemí učitelů
(m. č. 2.02). Plošná výměra činí 91,74 m², světlá výška pak 3,1 m. Vybavení odpovídá charakteru
využití místnosti, věku dětí a zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí. Denní místnost slouží jako
herna, ložnice, pracovna i jídelna. Nášlapnou vrstvu tvoří částečně matný a světlý vinyl, částečně
koberec. Místnost je přirozeně osvětlena i větrána okny, umělé osvětlení je zprostředkováno
zářivkovými svítidly. Odpočinek je realizován na matracích, které poskytují pevnou oporu zad, tyto
matrace se ukládají do výklenku v denní místnosti, který je přirozeně odvětrán okny. Ve výklenku jsou
skladovány také lůžkoviny, které se ukládají do otevřené police tak, aby bylo zajištěno oddělené
uložení lůžkovin pro každé dítě zvlášť.
Zasedací místnost (m. č. 2.04) – slouží k poradám personálu a uložení učebních pomůcek
a materiálů. Prostorové podmínky místnosti činí 11,40 m², sv. v. 3,1 m. Místnost je vybavena stolem,
sedacím nábytkem a úložnými prostory. Osvětlení i větrání je zajištěno přirozeně okny. Podlahová
krytina je tvořena keramickou dlažbou.
Kuchyňka (m. č. 2.03) – zde probíhá pouze výdej jídel a jednoduchá příprava přesnídávek a svačin
pro děti. Kuchyňka slouží výhradně pro potřeby dětské skupiny a je vybavena dvojdřezem s přívodem
tekoucí pitné studené a teplé vody (jeden dřez slouží na předmytí stolního nádobí, druhý dřez na mytí
potravin), myčkou, elektrickou varnou deskou, chladicím zařízením, úložnými prostory na nádobí
a náčiní i pracovní plochou na manipulaci se stravou. Je zde umístěno také umývadlo s přívodem
tekoucí pitné studené a teplé vody na mytí rukou personálu, které je opatřeno dlouhou pákovou
baterií. Kuchyňka má plošnou výměru 8,07 m², sv. v. 3,1 m, podlahovou krytinu tvoří keramická
dlažba, stěny jsou za kuchyňskou linkou do výše pracovních operací opatřeny keramickým obkladem.
Místnost je přirozeně osvětlena i odvětrána oknem se sítí proti hmyzu, nad varnou deskou je umístěna
digestoř s vývodem do vnějšího prostředí. Kuchyňka navazuje na denní místnost (m. č. 2.05).
Zázemí učitelů (m. č. 2.02) – slouží jako šatna (pro odložení obuvi a oděvu), denní místnost
k odpočinku a stravování personálu. Zázemí učitelů navazuje na denní místnost dětí a v těsné
blízkosti je umístěna také kuchyňka k výdeji jídla. Prostorové podmínky činí 15,70 m², sv. v. 3,1 m.
Místnost je vybavena stolem, sedacím nábytkem, vestavěnými skříněmi a pračkou. Větrání i osvětlení
je zajištěno přirozeně oknem.(m. č. 2.02).
Všechna okna v prostorech dětské skupiny jsou ovladatelná z podlahy a jsou zajištěna proti rozbití
v důsledku průvanu. Okno v kuchyňce je navíc vybaveno sítí proti hmyzu. Regulace denního osvětlení
v pobytových místnostech je zajištěna vnitřními žaluziemi
Stravování – pitný režim a stravování dětí je zajištěno po celou dobu pobytu dětí. Přesnídávky
a svačiny se připravují v kuchyňce. Probíhá zde pouze jednoduchá příprava a kompletování jídla,
nepracuje se zde s rizikovými potravinami, jako je syrové maso a vejce. Obědy jsou dodávány externí
firmou, a to v termoportech. Vnější obaly termoportů se skladují a myjí v prostorech externího
dodavatele. Obědy jsou vydávány ihned po dovozu, bez dalšího skladování. Vnější obaly jsou
přinášeny do výklenku na chodbě, kde jsou ponechány, na pracovní plochy se pokládají pouze vnitřní
gastronádoby, které se zde také myjí. Děti se stravují v denní místnosti, která na kuchyňku navazuje.
Potraviny jsou nakupovány pouze pro aktuální potřebu, nejsou zde dlouhodobě skladovány.
Nakládání s prádlem – praní prádla probíhá v prostorách dětské skupiny. Pračka je umístěna
v samostatné uzavíratelné skříni, která je umístěna v místnosti č. 2.02 (zázemí učitelů). Je zajištěno
oddělené skladování čistého a špinavého prádla. Čisté prádlo se ukládá do samostatné uzavíratelné
skříně v místnosti č. 2.02 (zázemí učitelů), špinavé prádlo je ukládáno v jednorázových plastových
pytlech do plastového koše umístěného rovněž tak v samostatné uzavíratelné vestavěné skříni
v místnosti č. 2.02 (zázemí učitelů).
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Venkovní prostory – je zajištěna možnost pobytu a her venku. Cca 70 m od objektu se nachází
veřejně přístupné dětské hřiště.

Na základě výše popsaného lze konstatovat, že prostorové a dispoziční podmínky dětské skupiny
max. pro 12 dětí ve věku od 2,5 roku do zahájení povinné školní docházky odpovídají požadavkům
platné legislativy. Plocha místností určených k dennímu pobytu a odpočinku dětí odpovídá věku,
potřebám a počtu dětí svými prostorovými podmínkami, včetně vybavení nábytkem, pomůckami
a hračkami. Plocha předmětných místností splňuje pak požadavek vycházející z § 2 odst. 1 vyhlášky
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory
a provoz dětské skupiny do 12 dětí, tj. 3 m² na 1 dítě.
Pro pořádek se poznamenává, že prostory dětské skupiny nejsou vybaveny pro jiný způsob zajištění
stravování a uvádění potravin do oběhu než je popsáno výše.
Prostory pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině tak odpovídají požadavkům stanoveným
v zákoně č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské
skupiny do 12 dětí; z hlediska stravování odpovídají požadavkům uvedeným v nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, v platném znění.

Ing. Petra Žídková, DiS.
rada
oddělení hygieny dětí a mladistvých

Počet listů: 2
Rozdělovník:
1x adresát (doručení do datové schránky)
1x KHS ZK – odbor HDM

