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V Hradci Králové dne 6. 3. 2020

Závazné stanovisko k žádosti o zápis dětské skupiny do evidence poskytovatelů
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“),
jako příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), 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,
posoudila jako dotčený orgán žádost Spolku Žluté jablíčko, Pálenecká 728/20E, Svobodné Dvory,
503 11 Hradec Králové, IČO 05393965, o vydání závazného stanoviska k zápisu dětské skupiny
do evidence poskytovatelů.
Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví
vydala KHS toto závazné stanovisko:

Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Spolek Žluté jablíčko, Husitská 17,
503 01 Hradec Králové – Plotiště nad Labem, provozované Spolkem Žluté jablíčko,
Pálenecká 728/20E, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové, IČO 05393965 splňuje
hygienické požadavky na stravování, prostory a provoz, a to pro max. 12 dětí.
Odůvodnění
Dne 25. 2. 2020 obdržela KHS žádost Spolku Žluté jablíčko, Pálenecká 728/20E, Svobodné Dvory,
503 11 Hradec Králové, IČO 05393965, o vydání závazného stanoviska k žádosti o zápis dětské
skupiny do evidence poskytovatelů.
Dne 2. 3. 2020 byla provedena prohlídka prostor budoucí dětské skupiny, objekt je zkolaudován jako
rodinný dům se dvěma bytovými jednotkami. V rodinném domě se budou nacházet dvě dětské
skupiny s částečně propojeným provozem.
Prohlídkou bylo zjištěno, že hlavní prostory pro dětskou skupiny jsou umístěny v 1.NP rodinného
domu a jsou tvořeny dvěma hernami, hygienickým zařízením pro děti a personál, šatnou, výdejnou
stravy a skladem pomůcek s kabinetem.
V 1. NP se nachází hlavní vstup do budovy, na který navazuje šatna dětí, kterou využívají obě dětské
skupiny. Šatna dětí je vybavena dětským šatnovým nábytkem. Je náležitě větrána okny, osvětlení je
zajištěno uměle zářivkami i přirozeně okny. Personál má k dispozici šatnu umístěnou v 1. PP objektu.
Denní místnost tvoří herna o ploše 38 m2. Herna je osvětlena uměle zářivkami i přirozeně otvíravými
okny. Větrání je zajištěné okny, která jsou vybavena slunečními clonami. K dispozici jsou zde
výškově stavitelné stolečky a židličky. Herna je vybavena herními prvky, didaktickými pomůckami
a herními koberci.
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Pro odpolední spánek jsou k dispozici dětská lehátka, která jsou ukládána do vestavných skříní
na chodbě a pro spánek denně rozkládána do prostoru větší denní místnosti. Lehátka jsou stohovatelná
a při skladování se lehací části vzájemně nedotýkají. Lůžkoviny jsou uložené v označených
přihrádkách pro každé dítě.
K dětské skupině náleží hygienické zařízení dětí, které je vybavené 3 WC, 3 umyvadly umístěnými ve
vhodné výšce, nočníky a sprchovým koutem. Hygienické zařízení dětí je obloženo keramickým
obkladem a podlahovou krytinu tvoří keramická dlažba. Dále je zde k dispozici přebalovací pult
a zakrývaný odpadkový koš s igelitovou vložkou. Děti používají textilní ručníky s označením, ručníky
se vzájemně nedotýkají. Lékárnička je v prostorách dětské skupiny k dispozici.
Sociální zařízení personálu je přístupné z chodby. Je zde 1 WC a 1 umyvadlo. Všechna umyvadla
v objektu jsou napojena na přívod teplé a studené pitné vody. Přívod teplé vody je centrální
s termohlavicí s nastavením na max. 45°C.
Výlevka je k dispozici na hygienickém zařízení a je stavebně oddělena. K dispozici je uzamykatelná
skříň, která slouží pro ukládání mycích a čisticích prostředků určených pro úklid dětské skupiny
a výdejny. Pro dětskou skupinu i pro výdejnu jsou vyčleněny čisticí prostředky i úklidové pomůcky.
Rozsah a frekvence úklidu je upravena ve vnitřních předpisech zařízení.
K objektu náleží zahrada o ploše 1019 m2. Dále jsou využívány venkovní hrací plochy a parky v okolí
objektu.
Příprava stravy pro děti probíhá ve výdejně stravy. Jsou dováženy kompletní pokrmy, obědy, svačinky
a přesnídávky se zde pouze kompletují. Kompletní strava je dovážena ze školní jídelny. Výdejna je
vybavena kuchyňskou linkou s dřezem s přívodem teplé a studené pitné vody, který je vybaven
pákovou baterií, dvouplotýnkovým vařičem, myčkou na provozní a stolní nádobí, pracovními
plochami a umyvadlem na ruce s přívodem teplé a studené pitné vody. V prostoru výdejního pultu je
omyvatelný obklad. Podlaha v prostoru jídelny a výdejny je omyvatelná. V prostorách kuchyně se dále
nacházejí 2 chladicí zařízení. Jedno je určeno pro personál, druhé pro pokrmy pro děti. Suché
potraviny jsou umístěny v potravinové skříni. Hygienické zařízení je společné pro pracovnice výdejny
i pro personál dětské skupiny. Pro odkládaní pracovního a osobního oděvu slouží skříň.
Prostory a provoz splňují požadavky § 15 zákona č. 247/2014 Sb., dále jsou splněny požadavky
na stravování dětí v dětské skupině uvedené v § 8 zákona č. 247/2014 Sb. V těchto prostorách lze
poskytovat v rámci dětské skupiny služby pro maximálně 12 dětí.
Vzhledem k tomu, že byly splněny hygienické požadavky na stravování, prostory a provoz, v nichž
bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Poučení
Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným
rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního
orgánu (§ 149 odst. 1 správního řádu). Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně
odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu
ve věci. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je
příslušné Ministerstvo zdravotnictví ČR (§ 149 odst. 5 správního řádu).

Mgr. Žaneta Morávková
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých
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