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Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
k žádosti Národního ústavu duševního zdraví, se sídlem na adrese: Topolová 748, 250 67
Klecany, IČO: 00023752, o závazné stanovisko ke změně zápisu do evidence poskytovatelů
služby péče o dítě v dětské skupině – Dětská skupina Neuronek, umístěné na adrese: Topolová
748, 250 67 Klecany – navýšení stávající kapacity dětské skupiny z původních 12 dětí na 15
dětí
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, (dále jen „KHS“), jako dotčený
správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“),
a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona 258 a podle § 10
správního řádu, vydává v rozsahu právní úpravy provedené § 8, 14 a 15 zákona č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon
247“), § 7, § 23 a § 24 zákona 258 a kapitolou II článkem 4 odst. 2 a přílohou II nařízení
Evropského parlamentu a Rady ES (č.) 852/2004, o hygieně potravin (dále jen „nařízení 852“),
v souladu s § 16 odst. 4 písm. b) zákona 247 a § 149 odst. 1 správního řádu, k žádosti Národního
ústavu duševního zdraví, se sídlem na adrese: Topolová 748, 250 67 Klecany, IČO: 00023752 (dále
jen „ústav NUDZ“), o závazné stanovisko ke změně zápisu do evidence poskytovatelů služby péče
o dítě v dětské skupině – Dětská skupina Neuronek, umístěné na adrese: Topolová 748, 250 67
Klecany (dále také jen „DS Neuronek“) – navýšení stávající kapacity dětské skupiny z původních
12 dětí na 15 dětí, toto
závazné stanovisko:

Prostory dětské skupiny DS Neuronek, umístěné na adrese: Topolová 748, 250 67 Klecany,
ve kterých ústav NUDZ poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině nad 12 dětí, splňují
hygienické požadavky na prostory, stravování a provoz pro dětskou skupinu s kapacitou 15
dětí.
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Odůvodnění:
Podáním doručeným dne 27.05.2020 požádal ústav NUDZ KHS jako orgán ochrany veřejného
zdraví o závazné stanovisko ve věci změny zápisu do evidence poskytovatelů služby péče o dítě
v dětské skupině nad 12 dětí, podle § 16 odst. 4 písm. b) zákona 247.
Změna zápisu dětské skupiny do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině je
požadována z důvodu změny původní dětské skupiny do 12 dětí na dětskou skupinu nad 12 dětí
s kapacitou 15 dětí, v souvislosti s nárůstem počtu dětí, jejichž zákonní zástupci mají zájem
o služby dětské skupiny, a dále v souvislosti s instalací nových zařizovacích předmětů
na hygienickém zařízení pro děti. Byly doloženy studie denního a umělého osvětlení
pro navrhované prostory dětské skupiny nad 12 dětí (dále jen „dětská skupina“) a byly provedeny
akustické úpravy stropů v pobytových místnostech pro děti.
Navrhovaná kapacita dětské skupiny je 15 dětí.
Péče o dítě v dětské skupině s názvem Dětská skupina Neuronek bude poskytována ve 2. NP
budovy ústavu NUDZ, v prostorách původně kolaudovaných jako denní pedopsychiatrický
stacionář pro děti, kde byl dne 04.04.2016 pod čj. KHSSC 15602/2016 schválen provoz dětské
skupiny do 12 dětí s kapacitou 12 dětí. Požadavky dané § 14 zákona 247 jsou tímto splněny.
Dětská skupina DS Neuronek je určena pro děti od 1 roku do nástupu školní docházky.
Oplocená nezastavěná plocha pozemku, určená pro pobyt a hry dětí venku činí 660 m2, v souladu
s § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí
a mladistvých (dále jen „vyhláška 410“).
Prostory dětské skupiny
Ve 2. NP budovy ústavu NUDZ se z centrální chodby vchází do šatny dětí (12,17 m2), vybavené
šatním nábytkem k odkládání obuvi, oděvu a osobních věcí, a samostatným vchodem se vchází
do výdejny stravy při dětské skupině. Dále prostory zahrnují denní místnost dětí (58,62 m2)
s přístupem do skladu lehátek a lůžkovin a s přístupem do výdejny, dále ložnici dětí (26,46 m2),
hygienické zařízení pro děti (3x dětské umyvadlo, 3x dětské WC, sprchový kout, nočníky, krytý
nášlapný odpadkový koš, přebalovací pult) s navazujícím hygienickým zařízením pro personál
(1x umyvadlo, 1x WC, krytý nášlapný odpadkový koš) a s navazující úklidovou komorou (výlevka,
dřez se sprchou). Dále prostory zahrnují kancelář pečujících osob, která slouží také jako šatna
pro personál, a výdejnu pokrmů.
K úklidu je k dispozici úklidová komora vybavená výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené
a teplé vody včetně odtoku vody, a prostorem pro ukládání úklidových prostředků a pomůcek,
v souladu s § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 4a odst. 3 a přílohou č. 1 odst. 7 vyhlášky 410.
Před umyvadly na hygienickém zařízení pro děti je osazena centrální mísící baterie, v souladu
s § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 4a odst. 3 a přílohou č. 1 odst. 5 vyhlášky 410.
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Prostory dětské skupiny DS Neuronek mají požadovanou kapacitu 15 dětí, v souladu s § 15
odst. 4 zákona 247 ve spojení s § 4 odst. 1 vyhlášky 410 a s § 4a odst. 3 a přílohou č. 1 odst. 5
vyhlášky 410,
Denní osvětlení
Součástí žádosti byl Výpočet denního osvětlení, který v dubnu 2016 vypracovala Ing. Eliška
Slavíková ze společnosti SANTIS a.s., se sídlem na adrese: Brněnská 126/38, 591 01, Žďár
nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1, IČO: 25546791 (dále jen „společnost Santis“). Výpočet
denního osvětlení byl vypracován pro prvotní záměr denního dětského stacionáře dle původní
normy ČSN 730580. V rámci studie denního osvětlení byly posuzovány obě pobytové místnosti
pro děti – denní místnost dětí a ložnice dětí.
Denní místnost dětí (58,62 m2) je osvětlena bočním osvětlovacím systémem (3 velkými okny).
Výsledky provedených výpočtů ukázaly, že minimální hodnota činitele denní osvětlenosti (dále jen
„ČDO“) činí 1,6%, střední hodnota ČDO činí 2,5% a rovnoměrnost činí 0,2. Z výše uvedeného je
zřejmé, že parametry příspěvku denního světla budou splněny také dle ČSN EN 17037.
Ložnice dětí (26,46 m2) je osvětlena bočním osvětlovacím systémem (2 velkými okny). Výsledky
provedených výpočtů ukázaly, že minimální hodnota ČDO činí 1,8%, střední hodnota ČDO činí
3,0% a rovnoměrnost činí 0,34. Z výše uvedeného je zřejmé, že parametry příspěvku denního světla
budou splněny také dle ČSN EN 17037.
Doplněna byla Studie proslunění, kterou dne 15.05.2020 vypracoval Ing. arch. Martin Zezula
ze společnosti Santis. Studie je zpracována pro prostor denní místnosti dětí. Výsledky provedených
výpočtů ukázaly, že minimální požadavek doby proslunění 1,5 h je pro dané prostory splněn,
dle ČSN EN 17037. Okna v denní místnosti dětí a v ložnici dětí jsou opatřena žaluziemi proti
oslnění sluncem. Celková šířka výhledových otvorů činí 3 m a 2 m. Délce výhledu nebrání žádné
stavby ani jiné překážky. Výhled zahrnuje minimálně 1 vrstvu krajiny.
Z výše uvedeného lze předpokládat, že parametry denního osvětlení vyhovují požadavkům
stanoveným v ČSN 730580 ve spojení s ČSN EN 17037.
Umělé osvětlení
Součástí žádosti byl Výpočet umělého osvětlení, který v dubnu 2016 vypracovala společnost
VYRTYCH BUILDING a.s., se sídlem na adrese: Židněves 116, 294 06 Židněves,
IČO: 27249948, dle kterého byly instalovány světelné soustavy do prostor stávající dětské skupiny.
V rámci studie umělého osvětlení byly posuzovány mimo jiné i obě pobytové místnosti pro děti –
denní místnost dětí a ložnice dětí. Umělé osvětlení je navrženo zářivkovými svítidly.
Denní místnost dětí je osvětlena 9 svítidly (18 W, 1350 lm, Ra 80). Udržovaná osvětlenost činí 322
lx, rovnoměrnost činí 0,74, index oslnění UGR činí maximálně 22,0.
Ložnice dětí je osvětlena 4 svítidly (18 W, 1350 lm, Ra 80). Udržovaná osvětlenost činí 304 lx,
rovnoměrnost činí 0,83, index oslnění UGR činí maximálně 22,0.
Výsledky provedených výpočtů ukázaly, že parametry osvětlenosti denní místnosti dětí dle ČSN
12464-1 budou splněny.
Vypočtené parametry denního a umělého osvětlení jsou v souladu s požadavky § 7 odst. 1 zákona
258, ve spojení s § 12 odst. 1 a 3 vyhlášky 410.
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Akustika
Strop denní místnosti dětí i ložnice dětí je opatřen celoplošným akustickým podhledem
z podhledových desek Thermatex Aipha One (Acoustic Range). Jedná se o zvukově pohltivé stropní
desky z minerální vlny, jílu a škrobu, opatřené netkanou textilií. Provedená akustická opatření
vyhovují ČSN 730527, v souladu s požadavky § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 4b vyhlášky
410.
Podle § 15 odst. 4 zákona 247 hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny nad 12
dětí stanoví právní předpisy upravující hygienické požadavky na prostory a provoz.
KHS při posuzování předmětné žádosti vycházela zejména z hygienických požadavků na prostory
a provoz dětské skupiny nad 12 dětí, upravených na základě zákona 247, zákona 258 a v prováděcí
vyhlášce 410.
Podle § 7 odst. 1 věty první zákona 258 jsou školy a školská zařízení zapsaná do školského
rejstříku, s výjimkou zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských
poradenských zařízení a zařízení školního stravování, a dále zařízení sociálně výchovné činnosti
a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „zařízení pro výchovu a vzdělávání“)
povinny zajistit, aby byly splněny hygienické požadavky upravené prováděcím právním předpisem
na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky,
zásobování vodou, úklid a nakládání s prádlem.
Dle § 4 odst. 1 věty druhé vyhlášky 410 musí plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice
činit na 1 dítě nejméně 4 m2; je-li ložnice, jídelna nebo tělocvična stavebně oddělená, 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.
Dle § 4a odst. 3 věty první vyhlášky 410 musí být v zařízeních pro výchovu a vzdělávání
a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku záchody a umývárny přístupné
ze šatny a denní místnosti dětí, nedělí se podle pohlaví a musí být osvětleny a větrány. Podle odst. 5
přílohy 1 vyhlášky 410 musí být pro 5 dětí zřízena jedna dětská mísa a umyvadlo, přičemž
maximálně místo 2 WC mís lze instalovat dětské pisoáry; umývárna se vybavuje 1 až 2 sprchami.
Dle § 3 odst. 1 věty první vyhlášky 410 musí nezastavěná plocha pozemku pro zařízení
pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání určená pro pohyb a hry dětí
předškolního věku, včetně travnaté plochy činit nejméně 4 m² na 1 dítě.
Stravování dětí
Stravování dětí v dětské skupině DS Neuronek zajišťuje ústav NUDZ ve smyslu § 8 odst. 3 zákona
247.
Stravovací provoz – výdejna pokrmů při dětské skupině zajišťuje výdej dopoledních přesnídávek,
odpoledních svačin, teplých obědů a pitný režim pro 15 dětí z DS Neuronek.
Teplé obědy, přesnídávky a svačiny jsou dováženy z místní kuchyně závodního stravování ústavu
NUDZ. Děti se stravují v denní místnosti dětí, kde jsou jim pokrmy vydávány přímo z výdejny
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stravy. Teplé obědy jsou dováženy v gastronádobách přímo v pojízdné ohřevné lázni, která je hned
po dovezení zapojena do elektrické sítě a pokrmy se v ní udržují do doby výdeje.
Výdejna pokrmů při DS Neuronek je umístěna v samostatné místnosti ve 2. NP objektu ústavu
NUDZ, v návaznosti na denní místnost dětí. Stravovací provoz disponuje samostatným vstupem
pro zásobování z centrální chodby.
Vybavení výdejny pokrmů zahrnuje dostatek omyvatelných pracovních ploch, myčku stolního
nádobí, dvojdřez, chladicí zařízení, elektrický 2plotnový vařič, elektrickou troubu, mikrovlnnou
troubu, rychlovarnou konvici, dostatek úložných skříněk a umyvadlo na mytí rukou.
Vybavení výdejny odpovídá rozsahu provozované činnosti a kapacitě 15 strávníků, v souladu
s povinnostmi stanovenými zákonem 258 a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti
hygieny potravin – zejména nařízením 852.
KHS po posouzení žádosti konstatuje následující:
Prostory dětské skupiny DS Neuronek, určené pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
nad 12 dětí, splňují hygienické požadavky na prostory, stravování a provoz pro dětskou
skupinu s kapacitou 15 dětí, v souladu s požadavky § 8 odst. 3 a § 15 odst. 4 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 věci
změny zápisu ústavu NUDZ, do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině
nad 12 dětí - DS Neuronek, toto kladné závazné stanovisko.

Ing. Alena Šípková
zastupující vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro okresy Praha-východ, Praha-západ a Benešov

Rozdělovník
1/ adresát
2/ KHS odd. HDM a. a.
3+0, S-10/2031
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