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Stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze k žádosti 

Spolku Forkys z.s., Plzeňská 48, 267 53 Žebrák, IČO 22818529, k zápisu do evidence 

poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině „Dětská skupina Medvíďata Beroun“ na 

adrese Vrchlického 62/16, 266 01 Beroun- Závodí 

 

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“), 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 a podle § 10 správního řádu, 

vydává v rozsahu právní úpravy provedené § 7 odst. 1, § 23 a 24 zákona 258 a kapitoly II článku 4 

odst. 2 a přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady ES (č.) 852/2004, o hygieně potravin, a 

dále v souladu s § 16 odst. 4 písm. c) 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“), a § 149 odst. 1 správního řádu, k žádosti Spolku Forkys z.s., Plzeňská 48, 267 53 Žebrák, 

IČO 22818529, k zápisu do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině „Dětská 

skupina Medvíďata Beroun“ na adrese Vrchlického 62/16, 266 01 Beroun-Závodí, toto 
 

 

závazné stanovisko: 

 

Vyčleněné prostory objektu na adrese Vrchlického 62/16, 266 01 Beroun- Závodí, ve kterých 

bude Spolek Forkys z.s., poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině nad 12 dětí, splňují 

hygienické požadavky na prostory, stravování a provoz pro dětskou skupinu s maximální 

kapacitou do 24 dětí. 

 

Odůvodnění: 

 

Podáním ze dne 10.08.2022 požádal dle § 16 odst. 4 písm. c) zákona č. 247/2014 Sb., provozovatel 

– statutární orgán, místopředseda Spolku Forkys z.s. pan Petr Šlejhar, KHS jako orgán ochrany 

veřejného zdraví o závazné stanovisko ve věci zápisu do evidence poskytovatelů služby péče o dítě 

v dětské skupině maximálně pro 24 dětí, umístěné na adrese Vrchlického 62/16, 266 01 Beroun-

Závodí. 

 

Spolek Forkys z.s. 

Plzeňská 48 

267 53 Žebrák 

 

Váš dopis zn.:  

Ze dne:  

 

Spis. zn.: S – KHSSC  42411/2022  

Č. j.: KHSSC  42411/2022  

 

Vyřizuje: Ing. Lenka Hošková  

Tel.: 310 014 493  

E-mail: lenka.hoskova@khsstc.cz  

 

Datum: 15.08.2022 
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Dětská skupina Medvíďata Beroun je umístěná na adrese Vrchlického 62/16, 266 01 Beroun-

Závodí a je určena pro maximálně 24 dětí.  

 

Péče o dítě v dětské skupině určené pro maximálně 24 dětí je poskytována v prostorách 

zahrnujících: šatnu 15,99 m2, tři herny o velikosti: 29,49 m2 (místnost 1.06), 29,37 m2 (místnost 

1.07) a 23,52 m2 (místnost 1.08). Herny jsou propojené. V místnosti 1.08 budou umístěna lehátka, 

která se budou rozkládat. Z místnosti 1.06 vstup do jídelny o velikosti 13,34 m2 (místnost 1.02), kde 

mimo stravování nebudou probíhat žádné denní aktivity. Výdejna jídel o velikosti 6,93 m2 (místnost 

1.05) je stavebně oddělená od herny. Hygienické zařízení pro děti vybavené 5x dětským WC, 5x 

dětským umyvadlem s  přívodem pitné studené vody a teplé vody přes směšovací vodovodní baterii 

umístěnou mimo dosah dětí, 1 sprchou a přebalovacím pultem.  

Součástí provozu je šatna, technická místnost, oddělené hygienické zařízení pro personál (1 WC 

kabina, předsíňka s umyvadlem), samostatná úklidová místnost vybavená výlevkou s přívodem 

pitné studené vody a teplé vody.  

K dispozici je oplocená zahrada pro hry dětí o výměře 300 m2. 

KHS při posuzování předmětné žádosti vycházela zejména z hygienických požadavků na prostory 

a provoz dětské skupiny nad 12 dětí, upravených na základě § 15 odst. 8 zákona 247 ve spojení  

s § 7 zákona a prováděcí 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 410“). 

Podle § 7 zákona, je poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině povinen 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 § 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 pobyt a hry dětí 

předškolního věku, včetně travnaté plochy, činit na 1 dítě nejméně 4 m2.  

Podle § 4 odst. 1 věty druhé vyhlášky 410 musí plocha denních místností 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.  

Dle § 4 odst. 5 a přílohy 1 bodu 5 vyhlášky 410 musí být pro 5 dětí zřízena jedna dětská mísa 

a umyvadlo. 

Poskytovatel péče také zajišťuje 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. Dodavatel teplých pokrmů  -  Školní jídelna 

v Žebráku, která zajišťuje i mytí přepravních obalů.  

 

Vybavení výdejny jídel, která je stavebně oddělená od herny, zahrnuje: kuchyňský nábytek, 

pracovní a manipulační plochu, umyvadlo na mytí rukou a dřez – oba s přívodem pitné studené 

vody i teplé vody, lednice, elektrickou dvou plotýnkou s akumulačním zákrytem a ohřívací vodní 

lázeň. Jedná se o výdejnu jídel, která slouží pro Dětskou skupinu Medvíďata Beroun. Jídla budou 

vydávána z výdejny výdejním oknem přímo do herny dětí, kde jsou umístěny stolečky a židličky 

pro děti.  

 

Provozní řešení a vybavení výdejny jídel při Dětské skupině Medvíďata Beroun odpovídá rozsahu 

provozované činnosti i navrhovanému počtu 24 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.   
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KHS po posouzení žádosti konstatuje následující: 

Vyčleněné prostory objektu na adrese Vrchlického 62/16, 266 01 Beroun-Závodí, určené  

pro poskytování služby péče o dítě v Dětské skupině Medvíďata Beroun s maximální kapacitou 24 

dětí, splňují hygienické požadavky na prostory, stravování a provoz pro dětskou skupinu nad 

12 dětí, v souladu s požadavky § 8 odst. 3 a § 15 odst. 8 zákona 247 ve spojení s § 7 zákona  

a prováděcí vyhláškou 410.  

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 

Forkys z.s. do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině nad 12 dětí – Dětská 

skupina Medvíďata Beroun, toto kladné závazné stanovisko. 

 

 

 

 

Mgr. Veronika Walenková 
 

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých 

pro okresy Příbram a Beroun 

 

 

 

Rozdělovník 

Adresát – DS  

KHS - ÚP Beroun odd. HDM 
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