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Datovou zprávou
Dětská skupina Veselá školička Zuzanka,z.s.
Režná 916/2
620 00 Brno
ID datové schránky: aq8tr8z

V Brně dne 27. února 2020

ZÁV AZNÉ STANOVISKO O SPLNĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ
NA STRAVOV ÁNÍ, PROST ORY A PROVOZ, V NICHŽ BUDE
POSKYTOV ÁN A PÉČE O D ÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ –
DS Veselá školička Zuzanka – Újezd, Školní 284, 664 53 Újezd u Brna
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený
správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb.
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 (dále jen „zákon č. 247/2014 Sb.“)
vydává v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska k zápisu do evidence poskytovatelů
služby péče o dítě v dětské skupině, podané dne 20. 2. 2020 spolkem Dětská skupina Veselá školička
Zuzanka, z.s., se sídlem Režná 916/2, 620 00 Brno, IČO: 06531539, zastoupeným předsedkyní
Zuzanou Vackovou (dále také jen „žadatel“), toto
závazné stanovisko:
prostory a místnosti v modulární stavbě na adrese Školní 284, 664 53 Újezd u Brna, ve kterých
žadatel hodlá poskytovat služby péče o dítě v dětské skupině DS Veselá školička Zuzanka – Újezd,
jsou uzpůsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života a
splňují hygienické požadavky na stravování, prostory a provoz,
stanovené v § 8 odst. 3 a v § 15 odst. 4 zákona č. 247/2014 Sb. a § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.
ve spojení s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 410/2005 Sb.“), pro dětskou skupinu s maximální
kapacitou do 24 dětí

Odůvodnění:
Podáním ze dne 20. 2. 2020 pod podacím číslem KHSJM/09900/2020/BM/HDM byla požádána
KHS JmK, jako dotčený správní úřad, o vydání závazného stanoviska pro zápis dětské skupiny
DS Veselá školička Zuzanka – Újezd, s maximální kapacitou do 24 dětí, do evidence poskytovatelů
služby péče o dítě v dětské skupině, kterou žadatel hodlá poskytovat v prostorech a místnostech
v modulární stavbě na adrese Školní 284, 664 53 Újezd u Brna. Předložená žádost obsahovala
též návrh technologického řešení a specifikace prostor a zařízení, ve kterých bude poskytována
služba péče o dítě v dětské skupině.
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Pokračování č. j. KHSJM 11391/2020/BM/HDM
Ke stavbě pro dětskou skupinu DS Veselá školička Zuzanka – Újezd bylo dne 25. 2. 2020 stavebním
úřadem Obecního úřadu Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, vydáno rozhodnutí
č.j. 631/20, sp. zn. 170/20/SÚ/PNo, o dodatečném povolení stavby a povolení užívání stavby
„Modulární stavba pro dětskou skupinu Veselá školička Zuzanka“ na pozemcích parc. č. 766, 769,
770, 771 v k.ú. Újezd u Brna.
Předložený návrh technologického řešení a specifikace prostor a zařízení řeší prostory, v nichž bude
poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a uvádí, že k poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině s maximální kapacitou do 24 dětí ve věku od 1,5 do 6 let má k dispozici: předsíň
(o ploše 5,55 m2), chodbu/šatnu (o ploše 27,35 m2, šatní nábytek pro 24 dětí, boxy na náhradní
oblečení dětí), WC zaměstnanci (umyvadlo s baterií bez ručního ovládání uzavírání tekoucí vody,
WC), hygienické zařízení pro děti (5 umyvadel napojených na centrální mísicí baterii umístěnou
mimo dosah dětí, vybavených mýdly v dávkovači, zásobník na ručníky na jedno použití, 5 WC,
sprcha), úklidovou komoru (výlevka), přípravnou kuchyňku pro výdej pokrmů (umyvadlo), sklad,
denní místnost dětí (herna a ložnice dětí o ploše 49,70 m2), denní místnost dětí (herna a jídelna
dětí o ploše 49,70 m2).
Pro denní pobyt a odpočinek 24 dětí budou užívané dvě denní místnosti (herna a ložnice dětí o ploše
49,70 m2 a herna a jídelna dětí o ploše 49,70 m 2). Denní místnosti budou vybaveny dětským
nábytkem, pomůckami a hračkami odpovídajícími věku a potřebám dětí. Pro zajištění odpočinku dětí
bude herna a ložnice vybavena plastovými lehátky s matrací. Pro ukládání lůžkovin bude k dispozici
regál na oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě. V denní místnosti (u vstupu do hygienického
zřízení pro děti) bude umístěn přebalovací pult a krytý nášlapný odpadkový koš s vložkou.
Hotové pokrmy (obědy a svačiny) budou dováženy od smluvního dodavatele, strava bude ihned
vydávána ke konzumaci. K dispozici je přípravná kuchyňka pro výdej pokrmů vybavená umyvadlem
s baterií bez ručního ovládání uzavírání tekoucí vody, kuchyňskou linkou s dvojdřezem, myčkou
na stolní nádobí, chladničkou, výdejní vodní lázní, nášlapným odpadkovým košem. Mytí přepravních
obalů bude zajištěno dodavatelem pokrmů.
Pro pobyt a hry dětí venku bude mít dětská skupina k dispozici v areálu Základní školy Újezd u Brna
(ve vzdálenosti cca 30 m od navrhovaného modulárního objektu) oplocené hřiště o ploše 240 m2.
KHS JmK dne 17. 2. 2020 provedla šetření na místě samém a konstatuje, že předmětné prostory
a místnosti jsou uzpůsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života a splňují požadavky
na stravování, prostory a provoz stanovené v § 8 odst. 3 a v § 15 odst. 4 zákona č. 247/2014 Sb.
a § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou č. 410/2005 Sb. pro dětskou skupinu
s maximální kapacitou do 24 dětí.
Na základě uvedených skutečností a po zhodnocení zdravotních rizik vydala KHS JmK
toto závazné stanovisko.
(podepsáno elektronicky)
v z. Ivana Procházková
MUDr. Eva Lysá
vedoucí oddělení
hygieny dětí a mladistvých
pracoviště Brno
Rozdělovník:
1. Dětská skupina Veselá školička Zuzanka, z.s., Režná 2, 620 00 Brno, ID datové schránky: aq8tr8z
2. KHS JmK – spis
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