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Stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze k žádosti spolku
Zvídavý MRAVENEČEK z.s., se sídlem na adrese: Máchova 1441, 274 01 Slaný, IČ 05508363,
o závazné stanovisko k zápisu do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině
do 12 dětí na adrese: Politických vězňů 576, 274 01 Slaný
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, (dále jen „KHS“), jako dotčený
správní úřad podle § 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“), příslušný podle
§ 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona a podle § 10 a 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudila v rozsahu právní
úpravy provedené § 8 a 15 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 247“) žádost
spolku Zvídavý MRAVENEČEK z.s., se sídlem na adrese: Máchova 1441, 274 01 Slaný,
IČ 05508363 (dále jen „Zvídavý MRAVENEČEK z.s.“) o závazné stanovisko k zápisu do evidence
poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině na adrese: Politických vězňů 576, 274 01 Slaný, a
vydává ve smyslu § 16 odst. 4 písm. b) zákona 247 a § 149 odst. 1 správního řádu, toto
závazné stanovisko:
Prostory zařízení péče o děti předškolního věku se sídlem na adrese: Politických vězňů 576,
274 01 Slaný (dále jen „Dětská skupina Zdravotníček 3“), ve kterých bude spolek Zvídavý
MRAVENEČEK z.s. poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině do 12 dětí, splňují
hygienické požadavky na prostory, stravování a provoz, pro dětskou skupinu s maximální
kapacitou do 12 dětí.
Odůvodnění:
Podáním ze dne 08.04.2020 požádal pan Mgr. Radek Eliška - statutární zástupce spolku Zvídavý
MRAVENEČEK z.s. KHS, jako orgán ochrany veřejného zdraví o závazné stanovisko ve věci
zápisu do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině do 12 dětí, na adrese:
Politických vězňů 576, 274 01 Slaný, podle § 16 odst. 4 písm. b) zákona 247.
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V původní bytové jednotce v přízemí objektu na parc. č. 2413, je pro dětskou skupinu vyčleněna
herna o ploše 36,3 m2, přípravná kuchyňka s jídelnou, dále hygienické zařízení – 2x WC, 2
umyvadla a sprchový kout. K dispozici je šatna pro děti, hygienické zázemí pro personál zahrnující
WC, umyvadlo, dále zde bude denní místnost pro personál a úklidová místnost.
Poskytovatel péče bude zajišťovat také stravování dětí ve smyslu § 8 odst. 3 zákona 247, a to
formou výdeje dovážených teplých pokrmů, přípravou a výdejem dopoledních a odpoledních svačin
a zajišťováním celodenního pitného režimu dětí. Součástí Dětské skupiny Zdravotníček 3 je
přípravná kuchyňka, vybavená kuchyňskou linkou s pracovní plochou, ledničkou, dřezem, 2
plotýnkovou varnou deskou, myčkou a výlevkou. Svačiny se budou připravovat na místě a obědy se
budou zajišťovat dovozem z kuchyně při Nemocnici Slaný – dětské oddělení, Politických vězňů
576, Slaný.
Provozní řešení a vybavení výdejny jídel při Dětské skupině Zdravotníček 3 odpovídá rozsahu
provozované činnosti i navrhovanému počtu 12 strávníků, v souladu s požadavky stanovenými pro
tento typ stravovací služby v zákoně a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o
hygieně potravin, kapitola II čl. 4 odst. 2 a příloha č. II (dále jen „nařízení 852“).
KHS dále při posuzování předmětné žádosti spolku Zvídavý MRAVENEČEK z.s., vycházela
z požadavků na dětskou skupinu, upravených na základě § 15 odst. 2 zákona 247, v prováděcí
vyhlášce č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12
dětí (dále jen „vyhláška 281“).
Podle § 15 odst. 2 zákona 247 jsou provozovatelé dětské skupiny povinni zajistit, aby byly splněny
hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí pro venkovní prostory,
místnost pro denní pobyt a odpočinek dětí, šatnu, hygienická zařízení, úklid a nakládání s prádlem
upravené prováděcím právním předpisem.
Dle § 2 odst. 1 věty druhé vyhlášky 281, musí plocha denní místnosti činit nejméně 3 m2 na jedno
dítě.
Dle § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky 281, musí poskytovatel zajistit odpovídající hygienické zařízení
vybavené, pokud jde o dětskou skupinu od 5 do 12 dětí, ve které je nejvíce 6 dětí, 1 dětským
záchodem a 1 umyvadlem, v ostatních případech 2 dětskými záchody a 2 umyvadly, od 5 do 12 dětí
dále 1 dětskou vaničkou se sprchou nebo 1 sprchovým boxem, jsou-li ve skupině děti mladší 3 let,
odpovídajícím počtem dětských nočníků, přebalovacím pultem a krytým nášlapným odpadkovým
košem s vložkou na jedno použití.
Dle § 4 odst. 4 vyhlášky 281, pokud jde o dětskou skupinu od 5 do 12 dětí, musí být hygienické
zařízení pro pečující osoby odděleno od hygienického zařízení určeného pro děti a sestává z 1
záchodu a 1 umyvadla napojeného na tekoucí pitnou studenou a teplou vodu.
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KHS po posouzení žádosti konstatuje následující:
Předmětné prostory Dětské skupiny Zdravotníček 3, určené pro poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině do 12 dětí, splňují hygienické požadavky na prostory, stravování a provoz, pro
dětskou skupinu s maximální kapacitou do 12 dětí (maximální kapacita dětské skupiny je 12 dětí),
v souladu s požadavky § 8 odst. 3 a § 15 odst. 2 zákona 247.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěla KHS k závěru, že shora popsaný stav
vyhovuje požadavkům právních předpisů k ochraně veřejného zdraví, a proto vydala ve věci
zápisu spolku Zvídavý MRAVENEČEK z.s. do evidence poskytovatelů služby péče o dítě
v dětské skupině do 12 dětí – Dětská skupina Zdravotníček 3 – na adrese: Politických vězňů
576, 274 01 Slaný, toto kladné závazné stanovisko.

Ing. Kateřina Pilařová, DiS.
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro okresy Kladno a Rakovník

Rozdělovník
Adresát – DS
KHS -ÚP Kladno a.a.
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