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Ve Vsetíně, dne 5. 6. 2020

Vyřizuje:
Mgr. Michaela Dušková, tel.: 571498037, e-mail:michaela.duskova@khszlin.cz
Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
IČ: 27034925
756 51 Zašová 36
Doručovací adresa:
Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
756 51 Zašová 523
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k zápisu
právnické osoby „Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.“ do evidence poskytovatelů služby
péče o dítě v dětské skupině

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Dne 21. 5. 2020 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost
právnické osoby Místní akční skupina Rožnovsko, z.s., IČ: 27034925, se sídlem Zašová 36, PSČ:
756 51 (dále též „žadatel“), o vydání závazného stanoviska osvědčujícího splnění hygienických
požadavků na stravování, prostory a provoz dětské skupiny na adrese Sídliště 6. května 1109, Zubří,
PSČ: 756 54, v níž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině s názvem „Dětská skupina
Zubří“, pro účely zápisu do evidence poskytovatelů péče o dítě v dětské skupině. Tato žádost byla dne
3. 6. 2020 doplněna (zaevidována pod č. j. KHSZL 14168/2020).
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 stanovisko:
Prostory objektu na adrese Sídliště 6. května 1109, Zubří, PSČ: 756 54, ve kterých žadatel
hodlá poskytovat služby péče o dítě v dětské skupině, 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 do 12 dětí.
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Odůvodnění:
Dne 21. 5. 2020 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost
právnické osoby Místní akční skupina Rožnovsko, z.s., IČ: 27034925, se sídlem Zašová 36, PSČ:
756 51, o vydání závazného stanoviska osvědčujícího splnění hygienických požadavků
na stravování, prostory a provoz dětské skupiny na adrese Sídliště 6. května 1109, Zubří, PSČ:
756 54, v níž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině s názvem „Dětská skupina
Zubří“, pro účely zápisu do evidence poskytovatelů péče o dítě v dětské skupině. V daných prostorách
bude dle doplněné žádosti poskytována služba péče o dítě v dětské skupině pro max. 12 dětí ve věku
od 1 roku do 6 let. Provozní doba dětské skupiny bude v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin,
případně bude provozní doba upravena na základě požadavků rodičů. O děti z dětské skupiny se
budou starat 2 pečující osoby.
Z uvedené žádosti a na základě místního šetření státní zaměstnankyní Krajské hygienické stanice
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně dne 28. 5. 2020, je zřejmé, že služba péče o dítě v dětské skupině
bude provozována na adrese Sídliště 6. května 1109, Zubří, PSČ: 756 54 v prostorách, které byly
zkolaudovány jako třída mateřské školy. Součástí žádosti je i dokument s názvem „KOLAUDAČNÍ
SOUHLAS“ vydaný Městským úřadem Rožnov pod Radhoštěm, odborem výstavby a územního
plánování dne 18. 9. 2013 pod č. j.: MěÚ-RpR/31109/2013. V tomto dokumentu je uveden kolaudační
souhlas o povoleném užívání stavby „Rozšíření kapacity mateřských škol ve městě Zubří – stavební
úpravy mateřské školy směřující ke změně účelu užívání na novou mateřskou třídu, Zubří, Sídliště
6. května 1109“ s vymezením účelu užívání stavby – třída mateřské školy pro max. 12 dětí.
Na místě samém bylo zjištěno, že se prostory dětské skupiny nachází v 2. NP předmětného objektu.
Ze schodiště se vstupuje do šatny dětí a personálu. Na šatnu navazuje hygienické zařízení dětí
a personálu a denní místnost dětí. Dále se ze šatny dětí vstupuje přes manipulační chodbu
do úklidové místnosti a do výdejny stravy.
Šatna má přímou návaznost jak na hygienické zařízení dětí, tak na denní místnost dětí. Odvětrání
šatny je zajištěno přirozeně oknem otevíratelným z podlahy. Podlaha je kryta PVC materiálem. Děti
mají k dispozici individuálně označenou skříňku s prostorem na sezení, prostorem pro zavěšení
svrchního oblečení a jednou poličkou. Personál má zde k dispozici šatní skříň. Osvětlení je zajištěno
přirozeně oknem a dále zářivkovým typem svítidel.
V prostoru hygienického zařízení se nachází dvě umyvadla pro děti, jedno umyvadlo pro personál (to
je odděleno přepážkou od umyvadel pro děti), dvě dětské záchodové mísy, jedno WC pro personál
(od dětských záchodů je odděleno posuvnými dveřmi), sprchový kout, přebalovací pult, příruční
umyvadlo pro mytí rukou po přebalení dítěte a sestava pro zavěšení individuálně přidělených dětských
ručníčků. Umyvadla i sprcha jsou napojeny na přívod tekoucí pitné studené a teplé vody a jsou
opatřeny centrální mísící baterií umístěnou mimo dosah dětí, umyvadla jsou vybavena tekutým
mýdlem v dávkovači. Osoušení rukou dětí je zajištěno pomocí individuálně přidělených látkových
ručníků. Umyvadla pro personál jsou opatřena tekutým mýdlem, jednorázovými papírovými ručníky
a koši. Podlaha je kryta keramickou dlažbou. Stěny jsou obloženy do výše cca 2 m nad podlahou
keramickým obkladem. Odvětrání je zajištěno okny otevíratelnými z podlahy. Na WC personálu bude
také docházet k mytí dětských nočníčků pomocí bidetové spršky napojené na příruční umyvadlo
u přebalovacího pultu. Poté bude následovat dezinfekce, takto vydezinfikované nočníky se budou
odkládat na niku nad WC personálu.
Úklidová místnost je vybavena výlevkou napojenou na přívod tekoucí pitné studené a teplé vody,
včetně odtoku vody, dále umyvadlem napojeným na přívod tekoucí pitné studené a teplé vody,
policemi k uložení čisticích a dezinfekčních prostředků a úklidových pomůcek. Stěny místnosti jsou
kryty keramickým obkladem do výše cca 2 m nad podlahou, podlaha je kryta keramickou dlažbou.
Odvětrání úklidové místnosti je zajištěno přirozeně oknem otevíratelným z podlahy pomocí k tomu
vyrobené tyče.
Přípravna stravy je vybavena kuchyňskou linkou s dvoukolovým vařičem, chladicím zařízením,
myčkou na nádobí, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí, stolním nádobím pro děti, dvojdřezem
s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody opatřeným baterií s dlouhou pákou. Jedna část
dvojdřezu je vybavena prostředky pro hygienické mytí a osoušení rukou - tekutým mýdlem
v dávkovači, jednorázovými papírovými ručníky a košem a bude sloužit k mytí rukou. Druhá část
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dvojdřezu bude sloužit na oplach nádobí. Stěny místnosti kolem pracovních ploch a umyvadla jsou
opatřeny do výšky odpovídající pracovním operacím keramickým obkladem, podlaha je kryta dlažbou.
Odvětrání přípravny stravy je zajištěno přirozeně oknem opatřeným ochrannou sítí proti hmyzu. Toto
okno je otevíratelné z podlahy pomocí tyče k tomu vyrobené.
Denní místnost disponuje celkovou podlahovou plochou cca 75,5 m2, tudíž plocha předmětné
místnosti splňuje 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. Podlaha denní místnosti je v části, kde jsou umístěny stolečky (místo pro stravování
dětí), kryta PVC materiálem světlého odstínu, v části, kde si děti budou hrát a spát, je umístěn kusový
koberec. Denní místnost je odvětrána přirozeně okny otevíratelnými z podlahy, tato okna jsou
opatřena žaluziemi k regulaci denního osvětlení. Denní místnost je vybavena stoly, sedacím nábytkem
a úložnými prostory. Pro zajištění odpočinku dětí jsou k dispozici matrace o výšce 10 cm splňující
podmínku pevné opory zad. Tyto matrace jsou uloženy v policovém systému tak, že je zajištěno jejich
řádné provětrání. Individuálně přidělené lůžkoviny dětí jsou uloženy v policovém systému umožňujícím
jejich řádné provětrání a uložení takovým způsobem, aby se lůžkoviny nedotýkaly.
Možnost pobytu a hry dětí bude v přírodě a na dostupném veřejném hřišti, které se nachází
v bezprostřední blízkosti objektu.
Praní prádla bude zajištěno externí firmou. Použité prádlo bude skladováno v jednorázových obalech
ve skladu k tomu určeném.
Čisté lůžkoviny se skladují ve vyčleněné skříni v denní místnosti.
Stravování
Veškerou stravu i pitný režim, tedy snídaně, obědy, svačiny i nápoje budou řešeny donáškou rodiči
v uzavřených a označených obalech tak, aby nemohlo dojít k záměně. Stravu bude vydávat pečující
osoba. Při výdeji stravy bude mít k dispozici pečující osoba vyčleněný pracovní oděv, který bude
odděleně uložen od pracovního oděvu pečujících osob k dětem a od civilního oděvu ve skříni ve
spojovací chodbičce mezi šatnou a denní místností.
Lze konstatovat, že prostory pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 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.

Mgr. Michaela Dušková
referent
oddělení hygieny dětí a mladistvých

Počet listů: 2
Rozdělovník:
1x adresát (doručení do datové schránky)
1x KHS ZK – odbor HDM, oddělení stravování dětí a mladistvých

