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HYGIENICKÉ POŽADAVKYHYGIENICKÉ POŽADAVKY
NA ZŘÍZENÍ A PROVOZNA ZŘÍZENÍ A PROVOZ
ZAŘÍZENÍ PÉČE O DÍTĚZAŘÍZENÍ PÉČE O DÍTĚ

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v PlzniKrajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

ZAŘÍZENÍ PÉČE O PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚZAŘÍZENÍ PÉČE O PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ
DOZOROVÁNO HYGIENICKOU SLUŽBOUDOZOROVÁNO HYGIENICKOU SLUŽBOU

•• Mateřské školyMateřské školy (rejstřík škol) (rejstřík škol) –– vzdělávací vzdělávací 
zařízenízařízení

•• JesleJesle –– bývalé zvl. zdravotnické zařízeníbývalé zvl. zdravotnické zařízení
•• Provozovny Provozovny žživnostíivností (mimoškolní výchova a (mimoškolní výchova a 

vzdělávání, péče o dítě do 3 let věku v denním vzdělávání, péče o dítě do 3 let věku v denním 
režimu)režimu)

•• Dětské skupinyDětské skupiny (evidence MPSV) (evidence MPSV) 

PROVOZOVNY ŽIVNOSTÍ TĚCHTO TYPŮ:PROVOZOVNY ŽIVNOSTÍ TĚCHTO TYPŮ:
CITACE ZE ŽIVNOSTENSKÝCH LISTŮCITACE ZE ŽIVNOSTENSKÝCH LISTŮ

•• mimoškolní výchova a vzdělávánímimoškolní výchova a vzdělávání
•• péče o dítě do 3 let v denním režimupéče o dítě do 3 let v denním režimu
•• poskytování služeb pro rodinu a domácnostposkytování služeb pro rodinu a domácnost
•• hlídání dětíhlídání dětí
•• organizační zajištění využití volného času dětí, organizační zajištění využití volného času dětí, 

mládežemládeže
•• volná živnostvolná živnost
•• živnost Provozování mateřské školyživnost Provozování mateřské školy

TYPY DLE NÁZVUTYPY DLE NÁZVU
•• Dětské centrumDětské centrum

•• Mateřské centrumMateřské centrum

•• Hlídací koutek, Hlídací koutek, hlídáčekhlídáček

•• Předškolní zařízeníPředškolní zařízení

•• Centrum péče o dítě od Centrum péče o dítě od 
dodo

•• Mateřská školkaMateřská školka
•• ŠkoličkaŠkolička
•• MiniškolkaMiniškolka
•• Soukromá školkaSoukromá školka
•• Dětská skupinaDětská skupina
•• Firemní školkaFiremní školka
•• Jazyková školaJazyková škola
•• Sportovní školičkaSportovní školička

NOVELA ZÁK. Č. 258/2000 SB.NOVELA ZÁK. Č. 258/2000 SB.
§§77

-- hygienické pohygienické požžadavkyadavky upravené provádupravené prováděěcím cím 

právním pprávním přředpisem na prostorové podmínky, edpisem na prostorové podmínky, 

vybavenívybavení, provoz, osv, provoz, osvěětlení, vytáptlení, vytápěění, ní, 

mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, 

úklid a nakládání s prádlemúklid a nakládání s prádlem

-- vztahují se také na:vztahují se také na:

1.1. dděětskou skupinu nad 12 dtskou skupinu nad 12 děětítí

2.2. žživnostiivnosti, jejich, jejichžž náplnínáplní je:  péje:  péčče o de o děěti do 3 let vti do 3 let věěku ku 

výchova, výuka anebo mimoškolní vzdvýchova, výuka anebo mimoškolní vzděělávání dlávání děětí tí 

nad 3 roky vnad 3 roky věěku  poskytované v pku  poskytované v přředškolním edškolním 

zazařřízeníízení

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS PRO DEFINOVANÁ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS PRO DEFINOVANÁ 
ZAŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ 

V V §§7 7 ZÁK.ČZÁK.Č. 258/2000 SB.. 258/2000 SB.

•• Vyhláška č. 410/2005 Sb.Vyhláška č. 410/2005 Sb.

„o hygienických požadavcích na prostory a provoz „o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání 
dětí a mladistvých“dětí a mladistvých“

přiměřeně rozsahu poskytované činnostipřiměřeně rozsahu poskytované činnosti

•• + obecné požadavky pro poskytování stravování+ obecné požadavky pro poskytování stravování

(evropské předpisy (evropské předpisy –– Nařízení č. 852/2004 Nařízení č. 852/2004 o o 
hygieně potravin hygieně potravin –– příloha II) příloha II) 
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DĚTSKÁ SKUPINA DĚTSKÁ SKUPINA -- DEFINICE DEFINICE 

•• Služba péče o dítě vSlužba péče o dítě v dětské skupině = dětské skupině = 

= = činnost evidovaného poskytovatelečinnost evidovaného poskytovatele

•• spočívající v : spočívající v : 

pravidelnápravidelná péče o dítě ve věku od jednoho roku do péče o dítě ve věku od jednoho roku do 
zahájení školní docházkyzahájení školní docházky

umožňující docházku vumožňující docházku v rozsahu nejméně 6 rozsahu nejméně 6 
hodin denněhodin denně

poskytovaná poskytovaná mimo domácnostmimo domácnost dítěte vdítěte v kolektivu kolektivu 
dětídětí

zaměřená :  zajištění potřeb dítěte výchova, rozvoj zaměřená :  zajištění potřeb dítěte výchova, rozvoj 
schopností (hra) rozvoj kulturních a hygienických schopností (hra) rozvoj kulturních a hygienických 
návyků dítětenávyků dítěte

DĚTSKÁ SKUPINA DĚTSKÁ SKUPINA -- LEGISLATIVALEGISLATIVA

•• Zákon č. 247/2014 Sb.  Ve znění zákona č. 127/2015 Sb.Zákon č. 247/2014 Sb.  Ve znění zákona č. 127/2015 Sb.

•• Prováděcí předpis pro DS Prováděcí předpis pro DS do 12 dětí včetnědo 12 dětí včetně::

•• Vyhláška č. 281/2014 Sb.Vyhláška č. 281/2014 Sb.

•• Prováděcí předpis pro DS Prováděcí předpis pro DS od 12 dětíod 12 dětí::

•• (pro (pro §§7 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb.)7 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb.)

•• Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na 
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 
vzdělávání dětí a mladistvých vzdělávání dětí a mladistvých 

DĚTSKÁ SKUPINA DĚTSKÁ SKUPINA -- LEGISLATIVALEGISLATIVA

Stravování v dětské skupiněStravování v dětské skupině

je stravovací službou dle je stravovací službou dle §§23 zákona č. 258/2000 23 zákona č. 258/2000 Sb., Sb., 
a to i v případě, že pouze vydává stravu poskytnutou a to i v případě, že pouze vydává stravu poskytnutou 
rodičem dítěterodičem dítěte

I výdej donesené stravy je činnost „epidemiologicky I výdej donesené stravy je činnost „epidemiologicky 
závažná“ závažná“ –– zdravotní průkazzdravotní průkaz

a znalosti k ochraně veřejného zdraví a zásady a znalosti k ochraně veřejného zdraví a zásady 
osobní a provozní hygienyosobní a provozní hygieny

musí být vypracován HACCP musí být vypracován HACCP –– na výdej stravy na výdej stravy 
(stanovení kontrolních a kritických kontrolních bodů) (stanovení kontrolních a kritických kontrolních bodů) 
–– dle nařízení č. dle nařízení č. Nařízení č. 852/2004 Nařízení č. 852/2004 o hygieně o hygieně 
potravin potravin –– příloha II) příloha II) 

POSKYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍPOSKYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ

Způsoby poskytování:Způsoby poskytování:

•• Bez poskytování stravování (příprava nápoje?)Bez poskytování stravování (příprava nápoje?)

•• Svačiny rodiče Svačiny rodiče –– obědy dovozemobědy dovozem

•• Strava dovážena a vydávána celodenněStrava dovážena a vydávána celodenně

I bez poskytování stravování je nutno zajistit:I bez poskytování stravování je nutno zajistit:

… … uchováníuchování, případný , případný ohřevohřev a a podánípodání stravy dítěti v stravy dítěti v 
souladu s požadavky správné hygienické praxe souladu s požadavky správné hygienické praxe 
stanovenými přímo použitelným předpisem stanovenými přímo použitelným předpisem 
Evropské unie v oblasti hygieny potravinEvropské unie v oblasti hygieny potravin

Stravovací službu je nutno ohlásit místní KHS. Stravovací službu je nutno ohlásit místní KHS. 

VYBAVENÍ MALÉ PROVOZOVNYVYBAVENÍ MALÉ PROVOZOVNY

•• Kuchyňský kout vhodně oddělitKuchyňský kout vhodně oddělit
•• Chladnice s teploměremChladnice s teploměrem
•• DvoudřezDvoudřez, myčka na nádobí, myčka na nádobí
•• Skříňka na suché potravinySkříňka na suché potraviny
•• Skříňka na pracovní pomůckySkříňka na pracovní pomůcky
•• Skříňka na ochranné oděvy mimoSkříňka na ochranné oděvy mimo
•• Ohřívací zařízení (nejlépe více typů)Ohřívací zařízení (nejlépe více typů)
•• Uložení úklidových prostředků…… Uložení úklidových prostředků…… 

STRAVA DĚTÍ STRAVA DĚTÍ 

Výživa batolatVýživa batolat

•• Batole Batole –– věk dítěte od 1 věk dítěte od 1 –– 3 let3 let

•• Nedostatky ve výživě batolat mohou ovlivňovat Nedostatky ve výživě batolat mohou ovlivňovat ––

růst a vývoj, oslabovat imunitu a mohou souviset i  s růst a vývoj, oslabovat imunitu a mohou souviset i  s 
rozvojem obezity u dětírozvojem obezity u dětí

•• Strava v kašovité podobě Strava v kašovité podobě –– od 1 od 1 –– 2 roku dítěte2 roku dítěte

•• Strava mletá nebo lisovaná Strava mletá nebo lisovaná –– od 2 letod 2 let

Stálý dohled dospělé osoby (riziko vdechnutí stravy Stálý dohled dospělé osoby (riziko vdechnutí stravy 

nebo tekutin)nebo tekutin)
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RIZIKOVÉ POTRAVINYRIZIKOVÉ POTRAVINY

Způsobující aspiraci:Způsobující aspiraci:

•• oořechy, mák, a další olejnatá semenařechy, mák, a další olejnatá semena

•• ssuchá rýžeuchá rýže

•• vvětší kousky pečiva a masaětší kousky pečiva a masa

•• celá vejcecelá vejce

•• sslupkylupky

•• zrníčkazrníčka

VELIKOST PORCE PRO BATOLEVELIKOST PORCE PRO BATOLE

Podávané porce pro balata odpovídají zhruba 0,5 Podávané porce pro balata odpovídají zhruba 0,5 

porce dospělého jedinceporce dospělého jedince

Např.: 40 g masa, 40 g pečiva, 100 g ovoce, 35 g Např.: 40 g masa, 40 g pečiva, 100 g ovoce, 35 g 
rýže, 120 g brambor apod.rýže, 120 g brambor apod.

Rozložení stravy během dne:Rozložení stravy během dne:

20 20 -- 30% 30% -- snídaněsnídaně

5 5 –– 10% 10% -- dopolední svačinky dopolední svačinky 

30 30 –– 40% 40% -- obědoběd

5 5 –– 10% 10% -- odpolední svačinkyodpolední svačinky

30% 30% -- večeřevečeře

SKLADBA JÍDELNÍHO LÍSTKUSKLADBA JÍDELNÍHO LÍSTKU

•• Kvalitní a čerstvé potravinyKvalitní a čerstvé potraviny

•• Zastoupení Zastoupení bílkovinbílkovin -- polotučné nebo plnotučné polotučné nebo plnotučné 

mléko, přírodní sýry, tvarohové sýry, bílé jogurty, mléko, přírodní sýry, tvarohové sýry, bílé jogurty, 
tvaroh, kefír, vejce, králičí maso, kuřecí maso a tvaroh, kefír, vejce, králičí maso, kuřecí maso a 
krůtí maso, telecí občas libové vepřové a hovězí krůtí maso, telecí občas libové vepřové a hovězí 

maso, občas šunka vysoké jakostimaso, občas šunka vysoké jakosti

•• Jsou významnou živinou pro růst a vývoj dítěteJsou významnou živinou pro růst a vývoj dítěte

SKLADBA JÍDELNÍHO LÍSTKUSKLADBA JÍDELNÍHO LÍSTKU

•• Zastoupení Zastoupení tukůtuků –– volné tuky (čerstvé máslo a kvalitní volné tuky (čerstvé máslo a kvalitní 

rostlinné oleje)rostlinné oleje)

•• Tuky obsažené v potravinách Tuky obsažené v potravinách –– smetana, smetanový smetana, smetanový 
sýr, smetanový jogurt nebo tučný kefírsýr, smetanový jogurt nebo tučný kefír

VýznamVýznam: : zdroj energiezdroj energie, obsahují nenasycené kyseliny , obsahují nenasycené kyseliny ––
vitamíny rozpustné v tucích (A, D, E, K)vitamíny rozpustné v tucích (A, D, E, K)

Zařazujeme do jídelníčku  pravidelně, ale střídměZařazujeme do jídelníčku  pravidelně, ale střídmě

SKLADBA JÍDELNÍHO LÍSTKU BATOLATSKLADBA JÍDELNÍHO LÍSTKU BATOLAT

•• Zastoupení Zastoupení sacharidůsacharidů

bbílé pečivo, piškoty, vánočkyílé pečivo, piškoty, vánočky

bbrambory, bílá rýže, kuskus, těstoviny, občas rambory, bílá rýže, kuskus, těstoviny, občas 

domácí knedlík, ovesné vločky, pohankové a domácí knedlík, ovesné vločky, pohankové a 
jáhlové vločky, jáhlové vločky, bulgurbulgur, mouku v menším množství, , mouku v menším množství, 
luštěniny 1x týdně, med a marmeládu občas, cukr luštěniny 1x týdně, med a marmeládu občas, cukr 
méně často.méně často.

Význam: zdroj energieVýznam: zdroj energie

SKLADBA JÍDELNÍHO LÍSTKU BATOLATSKLADBA JÍDELNÍHO LÍSTKU BATOLAT

•• Zastoupení: vitamínů, minerálních látek a vlákniny Zastoupení: vitamínů, minerálních látek a vlákniny ––

děti přijímají ve všech zmíněných potravinách, je děti přijímají ve všech zmíněných potravinách, je –– lili
jídelníček dostatečně pestrý a vyváženýjídelníček dostatečně pestrý a vyvážený

•• Pravidelný pitní režim (nedoslazovat nápoje)Pravidelný pitní režim (nedoslazovat nápoje)

•• Sůl do 3 let nepoužívat vůbec (zátěž na ledviny a Sůl do 3 let nepoužívat vůbec (zátěž na ledviny a 
oběhový systém)oběhový systém)

•• Nepoužívat konvenience (polotovary) ani Nepoužívat konvenience (polotovary) ani 
hydrolyzovatelnéhydrolyzovatelné směsi s glutamátem sodným a směsi s glutamátem sodným a 

dochucovadla (dochucovadla (vegetkavegetka, , magimagi apod.)apod.)



27.03.2017

4

TECHNOLOGICKÁ ÚPRAVA STRAVY TECHNOLOGICKÁ ÚPRAVA STRAVY --
BATOLATABATOLATA

Technologická úprava vhodná:Technologická úprava vhodná:

•• ddušení, vaření, občas zapékáníušení, vaření, občas zapékání

•• ppoužívat zelené natě (kopr, petrželka, pažitka)oužívat zelené natě (kopr, petrželka, pažitka)

•• jjemné koření v malém množství (bazalka, emné koření v malém množství (bazalka, 
majoránka, tymián, kmín apod.)majoránka, tymián, kmín apod.)

Technologická úprava nevhodná:Technologická úprava nevhodná:

ppečení na tuku, smažení, fritování, grilováníečení na tuku, smažení, fritování, grilování

ZKUŠENOSTI Z PRAXE ZKUŠENOSTI Z PRAXE –– STRAVOVÁNÍ DĚTÍSTRAVOVÁNÍ DĚTÍ

Chyby:Chyby:

•• Nevhodná strava pro děti Nevhodná strava pro děti –– dovoz jídla z restaurací dovoz jídla z restaurací 

(nevyhovující jídelníčky (nevyhovující jídelníčky -- tučné vepřové maso, niva, klobásy, tučné vepřové maso, niva, klobásy, 
uzené maso, řízky a bramborový salát apod.)uzené maso, řízky a bramborový salát apod.)

•• Velmi solené a kořeněné jídloVelmi solené a kořeněné jídlo

•• Chybí bezmasé pokrmy, čerstvá zelenina a ovoceChybí bezmasé pokrmy, čerstvá zelenina a ovoce

•• Chybí bílé maso  Chybí bílé maso  napřnapř: (králík): (králík)

•• Chybí ryby Chybí ryby 

•• Polévky a omáčky se dochucují nezdravými Polévky a omáčky se dochucují nezdravými dochucovadlidochucovadli
(masoxy, vegety a navíc obsahují glutaman sodný), (masoxy, vegety a navíc obsahují glutaman sodný), 
zahušťují se moukouzahušťují se moukou

ZKUŠENOSTI Z PRAXE ZKUŠENOSTI Z PRAXE –– STRAVOVÁNÍ DĚTÍSTRAVOVÁNÍ DĚTÍ

Je dobré se zamyslet:Je dobré se zamyslet:

Máme vhodného dodavatele obědů??? Poskytujeme Máme vhodného dodavatele obědů??? Poskytujeme 

vhodnou stravu pro děti??? vhodnou stravu pro děti??? 

Je strava pro děti dostatečně  Je strava pro děti dostatečně  výživná, zdravá a výživná, zdravá a 
plnohodnotná ???plnohodnotná ???

Doporučení: ověřené školní jídelnyDoporučení: ověřené školní jídelny

ZKUŠENOSTI Z PRAXE ZKUŠENOSTI Z PRAXE –– PŘÍKLADY PŘÍKLADY 
OBLÍBENÝCH JÍDEL V JESLÍCHOBLÍBENÝCH JÍDEL V JESLÍCH

ZKUŠENOSTI Z PRAXE ZKUŠENOSTI Z PRAXE –– PŘÍKLADY PŘÍKLADY 
OBLÍBENÝCH JÍDEL V JESLÍCHOBLÍBENÝCH JÍDEL V JESLÍCH

ZKUŠENOSTI Z PRAXE ZKUŠENOSTI Z PRAXE –– PŘÍKLADY PŘÍKLADY 
OBLÍBENÝCH JÍDEL V JESLÍCHOBLÍBENÝCH JÍDEL V JESLÍCH
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ZKUŠENOSTI Z PRAXE ZKUŠENOSTI Z PRAXE –– PŘÍKLADY PŘÍKLADY 
OBLÍBENÝCH JÍDEL V JESLÍCHOBLÍBENÝCH JÍDEL V JESLÍCH

ZKUŠENOSTI Z PRAXE ZKUŠENOSTI Z PRAXE –– JAK JAK 
CHUTNÁ BATOLATŮM ZELENINACHUTNÁ BATOLATŮM ZELENINA

ZKUŠENOSTI Z PRAXE ZKUŠENOSTI Z PRAXE –– JAK JAK 
CHUTNÁ BATOLATŮM STRAVACHUTNÁ BATOLATŮM STRAVA

EVIDENCE DSEVIDENCE DS

•• Jedním z požadovaných dokumentů je Jedním z požadovaných dokumentů je závazné závazné 

stanoviskostanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví (orgánu ochrany veřejného zdraví (§§16 16 
odst.4 odst.4 písm.bpísm.b):):

= stanovisko místně příslušné hygienické stanice= stanovisko místně příslušné hygienické stanice

(odboru hygieny dětí a mladistvých)(odboru hygieny dětí a mladistvých)

„o „o splnění splnění hygienických požadavků na stravování, hygienických požadavků na stravování, 
prostory a provoz pro dětskou skupinu“prostory a provoz pro dětskou skupinu“

PODKLADY PRO VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO PODKLADY PRO VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO 
STANOVISKA KHSSTANOVISKA KHS

1.1. Způsob stravováníZpůsob stravování –– popis činnosti a vybavenípopis činnosti a vybavení

2.2. Provozní podmínkyProvozní podmínky –– popispopis

3.3. Prostory = doklady stavbyProstory = doklady stavby –– kolaudační rozhodnutíkolaudační rozhodnutí
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PODKLADY PRO VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO PODKLADY PRO VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO 
STANOVISKA KHSSTANOVISKA KHS

2. 2. Provozní podmínkyProvozní podmínky ––

Základní atributy skupiny: Základní atributy skupiny: 

kapacita zařízení kapacita zařízení 

případné omezení věku dětí případné omezení věku dětí 

doba provozudoba provozu

počet personálupočet personálu

zajištění pobytu venkuzajištění pobytu venku

PODKLADY PRO VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO PODKLADY PRO VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO 
STANOVISKA KHSSTANOVISKA KHS

•• 22. . Provozní podmínky Provozní podmínky –– popispopis

Popis předpokládaného provozu a vybavení  Popis předpokládaného provozu a vybavení  vodítkemvodítkem
požadavky vyhlášky č. 281/2014 Sb.požadavky vyhlášky č. 281/2014 Sb.

•• Prádlo Prádlo –– uložení čistého, praní, ukládání špinavéhouložení čistého, praní, ukládání špinavého

•• Úklid (případně „vnitřní předpis“)Úklid (případně „vnitřní předpis“)

•• Sanitace nočníkůSanitace nočníků

•• Přebalování Přebalování –– nakládání s jednorázovými plenami nakládání s jednorázovými plenami 

•• Podmínky pro pečující osobyPodmínky pro pečující osoby

PŘEBALOVÁNÍ PŘEBALOVÁNÍ –– NAKLÁDÁNÍ S NAKLÁDÁNÍ S 
JEDNORÁZOVÝMI PLENAMI JEDNORÁZOVÝMI PLENAMI 

Kontaminované pleny močí a stolicí by měly být 
zařazeny jako nebezpečný odpad, nikoli komunální 
odpad!!! 

Proč?: pleny mají nebezpečnou vlastnost – jsou 
infekční, protože obsahují životaschopné 
mikroorganismy nebo jejich toxiny a další infekční 
agens s dostatečnou virulencí v koncentraci nebo 
množství, u kterého se předpokládá, že může způsobit 
onemocnění člověka.

U nebezpečného odpadu by se musel zajistit postup 
nakládání ve speciálním režimu dle zákona č. 185/2001 
Sb., o nebezpečných odpadech, v platném znění

PŘEBALOVÁNÍ PŘEBALOVÁNÍ –– NAKLÁDÁNÍ S JEDNORÁZOVÝMI NAKLÁDÁNÍ S JEDNORÁZOVÝMI 
PLENAMI PLENAMI 

•• Ve vnitřních předpisech musí být zahrnut postup jeho Ve vnitřních předpisech musí být zahrnut postup jeho 

třídění, sběru, shromažďování, skladování, přeprava třídění, sběru, shromažďování, skladování, přeprava 
a odstraňování. (vyhláška č. 306/2012 Sb. a odstraňování. (vyhláška č. 306/2012 Sb. –– je tato je tato 
doba maximálně 3 dny. V případě delších intervalů doba maximálně 3 dny. V případě delších intervalů 

odvozů odvozů –– skladování při teplotě 3skladování při teplotě 3--8 8 °°C nebo C nebo 
dekontaminovándekontaminován

•• Pleny Pleny –– jsou zařazeny buď pod katalogové číslo 18 jsou zařazeny buď pod katalogové číslo 18 
01 03 01 03 zdravotnické zařízení zdravotnické zařízení nebo 18 01 04 ( nebo 18 01 04 ( 

mateřské školky, DS a další)mateřské školky, DS a další)

PŘEBALOVÁNÍ PŘEBALOVÁNÍ –– NAKLÁDÁNÍ S NAKLÁDÁNÍ S 
JEDNORÁZOVÝMI PLENAMI JEDNORÁZOVÝMI PLENAMI 

•• Mateřské školky, dětské skupiny a další vyprodukuji Mateřské školky, dětské skupiny a další vyprodukuji 

(malé množství znečištěných plen)(malé množství znečištěných plen)

Doporučení: zařadit pleny pod katalog. Doporučení: zařadit pleny pod katalog. 
č. 18 01 04 (vyhláška č. 93/2016 Sb.) č. 18 01 04 (vyhláška č. 93/2016 Sb.) –– odpady, na odpady, na 
jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny  jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny  

zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, 
avšak za specifických podmínek! (max. doba mezi avšak za specifických podmínek! (max. doba mezi 

shromažďováním odpadu a konečným odstraněním) .shromažďováním odpadu a konečným odstraněním) .

Je max. 3 dny !!!Je max. 3 dny !!!

PŘEBALOVÁNÍ PŘEBALOVÁNÍ –– NAKLÁDÁNÍ S NAKLÁDÁNÍ S 
JEDNORÁZOVÝMI PLENAMIJEDNORÁZOVÝMI PLENAMI

•• Není nutné mít speciální koš na skladování Není nutné mít speciální koš na skladování 

použitých plen, i když na trhu jich je několik značek. použitých plen, i když na trhu jich je několik značek. 
Koš na pleny by měl jít  snadno otevřít i zavřít, dobře Koš na pleny by měl jít  snadno otevřít i zavřít, dobře 
těsnittěsnit a snadno čistit a dezinfikovata snadno čistit a dezinfikovat

•• Na Na skladování skladování jednorázových plen dobře poslouží jednorázových plen dobře poslouží 

jakýkoli dobře uzavíratelný nášlapný koš s jakýkoli dobře uzavíratelný nášlapný koš s 
jednorázovou vložkoujednorázovou vložkou

•• Mohou se použít i samostatné sáčky na použité Mohou se použít i samostatné sáčky na použité 
plenky pro zabránění nepříjemného zápachuplenky pro zabránění nepříjemného zápachu
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PŘEBALOVÁNÍ PŘEBALOVÁNÍ –– NAKLÁDÁNÍ S NAKLÁDÁNÍ S 
JEDNORÁZOVÝMI PLENAMIJEDNORÁZOVÝMI PLENAMI

PŘEBALOVÁNÍ PŘEBALOVÁNÍ –– NAKLÁDÁNÍ S NAKLÁDÁNÍ S 
JEDNORÁZOVÝMI PLENAMIJEDNORÁZOVÝMI PLENAMI

•• odpad, který prokazatelně není kontaminován odpad, který prokazatelně není kontaminován 
infekčním agens nebo jinými nebezpečnými infekčním agens nebo jinými nebezpečnými 
látkami  a tříděný dekontaminovaný odpad může látkami  a tříděný dekontaminovaný odpad může 
být vhozen do popelnice pro směsný odpad!!! být vhozen do popelnice pro směsný odpad!!! 

Rozhodnutí o zařazení zodpovědně provede na Rozhodnutí o zařazení zodpovědně provede na 
místě jeho vzniku původce odpadu (poskytovatel místě jeho vzniku původce odpadu (poskytovatel 
DS)DS)

PODKLADY PRO VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO PODKLADY PRO VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO 
STANOVISKA KHSSTANOVISKA KHS

3. Prostory 3. Prostory -- doklady stavbydoklady stavby –– kolaudační kolaudační 

rozhodnutí:rozhodnutí:

Vedle hygienických požadavků na prostory musí Vedle hygienických požadavků na prostory musí 
stavba plnit i stavba plnit i technické požadavkytechnické požadavky (dle (dle 
stavebního zákona) stavebního zákona) 

–– kompetence stavebního úřadu, který vydal kompetence stavebního úřadu, který vydal 
rozhodnutí k užívání (či změně užívání) stavbyrozhodnutí k užívání (či změně užívání) stavby

-- Požadavky na byt, obytnou místnost či pobytovou Požadavky na byt, obytnou místnost či pobytovou 

místnost místnost s přihlédnutíms přihlédnutím k umístění dětí mladších 6 k umístění dětí mladších 6 
letlet

PODKLADY PRO VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO PODKLADY PRO VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO 
STANOVISKA KHSSTANOVISKA KHS

•• Typové situace:Typové situace:

1.1. Stavba již existuje a je určena pro předškolní Stavba již existuje a je určena pro předškolní 

děti s dlouhodobým pobytem děti s dlouhodobým pobytem 

2.2. Stavba již existuje, ale vyžaduje stavební Stavba již existuje, ale vyžaduje stavební 
úpravyúpravy

3.3. Budování nových prostor Budování nových prostor 

PODKLADY PRO VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO PODKLADY PRO VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO 
STANOVISKA KHSSTANOVISKA KHS

•• Typové situace:Typové situace:

1.1.Stavba již existuje a je určena pro předškolní děti Stavba již existuje a je určena pro předškolní děti 

s dlouhodobým pobytems dlouhodobým pobytem

a) stav je HS znám, zařízení k tomu účelu a) stav je HS znám, zařízení k tomu účelu 
kolaudované, netřeba další podkladykolaudované, netřeba další podklady

b) stav není HS znám, doložit kolaudační b) stav není HS znám, doložit kolaudační 
rozhodnutí a umožnit místní šetřenírozhodnutí a umožnit místní šetření

PODKLADY PRO VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO PODKLADY PRO VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO 
STANOVISKA KHSSTANOVISKA KHS

•• Typové situace:Typové situace:
2. Stavba již existuje, ale vyžaduje stavební úpravy2. Stavba již existuje, ale vyžaduje stavební úpravy
prostory slouží jinému účelu:  byty, obytné místnosti či prostory slouží jinému účelu:  byty, obytné místnosti či 

pobytové místnosti pobytové místnosti 
(př. kanceláře, učebny, ordinace). Nutno doložit (př. kanceláře, učebny, ordinace). Nutno doložit 

kolaudační rozhodnutí.kolaudační rozhodnutí.
a) nutno navrhnout úpravy k účelu DSa) nutno navrhnout úpravy k účelu DS
b) záměr změny užívání projednat na stavebním úřadub) záměr změny užívání projednat na stavebním úřadu
Změny stavby jsou vždy předmětem samostatného Změny stavby jsou vždy předmětem samostatného 

stavebního řízení se stavebním úřadem.stavebního řízení se stavebním úřadem.
Teprve Teprve po provedení po provedení úprav (ev. kolaudování) lze žádat úprav (ev. kolaudování) lze žádat 

o stanovisko pro zápis do evidence poskytovatelů o stanovisko pro zápis do evidence poskytovatelů 
DS  DS  
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PODKLADY PRO VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO PODKLADY PRO VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO 
STANOVISKA KHSSTANOVISKA KHS

Typové situace:Typové situace:

3. Budování nových prostor 3. Budování nových prostor 

Samostatné stavební řízení Samostatné stavební řízení –– schvalování projektové schvalování projektové 
dokumentace stavbydokumentace stavby

kolaudacekolaudace

PODKLADY PRO VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO PODKLADY PRO VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO 
STANOVISKA KHSSTANOVISKA KHS

•• Denní místnost:Denní místnost:
= místnost pro denní pobyt a = místnost pro denní pobyt a 
odpočinekodpočinek

odpovídající odpovídající počtupočtu dětí, jejich dětí, jejich 
věkuvěku a a potřebámpotřebám
3 m3 m22 na dítě na dítě –– malé skupinmalé skupin

Ostatní vybavení Ostatní vybavení 
(administrativní úsek, (administrativní úsek, 

kuchyňský kout či sklad) kuchyňský kout či sklad) 
nelze do plochy pro děti nelze do plochy pro děti 

započítat. započítat. 

PODKLADY PRO VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO PODKLADY PRO VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO 
STANOVISKA KHSSTANOVISKA KHS

•• VýjimkaVýjimka (dle novely zákona o DS) (dle novely zákona o DS) -- §§15 odst.3  15 odst.3  --

pro pro DS do 12 dětíDS do 12 dětí z požadavků vyhláškyz požadavků vyhlášky

•• musí být řešeno před řízením o vydání stanoviska k musí být řešeno před řízením o vydání stanoviska k 
evidencievidenci

•• Nejžádanější výjimka Nejžádanější výjimka 

-- na dětský záchod (pro 2leté děti??)na dětský záchod (pro 2leté děti??)

-- na počet WCna počet WC

Musí být stanovena náhradní opatření k ochraně Musí být stanovena náhradní opatření k ochraně 

zdravízdraví

UKÁZKA POŽADAVKŮ NA HYGIENICKÉ UKÁZKA POŽADAVKŮ NA HYGIENICKÉ 
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTIZAŘÍZENÍ PRO DĚTI

•• do 4 ddo 4 děětítí -- dděětské tské 

WC nemusí být WC nemusí být 

(spole(společčné s pené s peččující osobou)ující osobou)

•• do 6 ddo 6 děětítí –– 1  d1  děětské tské 

WC + 1 umyvadlo WC + 1 umyvadlo 

((snísnížžit poit poččet nelze)et nelze)

•• 77--12 d12 děětítí –– 2 d2 děětská tská 

WC a 2 umyvadlaWC a 2 umyvadla

????

PODKLADY PRO VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO PODKLADY PRO VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO 
STANOVISKA KHSSTANOVISKA KHS

•• VýjimkaVýjimka -- pro pro DS nad 12DS nad 12 dětí z požadavků dětí z požadavků 
vyhlášky č.410/2005 Sb. se vydává dle vyhlášky č.410/2005 Sb. se vydává dle §§14 14 
zákona zákona 

č. 258/2000 Sb. č. 258/2000 Sb. 

•• musí být řešeno musí být řešeno před před řízením o vydání stanoviska řízením o vydání stanoviska 
k evidencik evidenci

•• Nejžádanější výjimka Nejžádanější výjimka 

-- na dětský záchodna dětský záchod

-- na počet WCna počet WC

•• Musí být stanovena náhradní opatření k ochraně Musí být stanovena náhradní opatření k ochraně 
zdravízdraví

PODKLADY PRO VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO PODKLADY PRO VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO 
STANOVISKA KHSSTANOVISKA KHS

Jedna skupina = jedna Jedna skupina = jedna žžádost = jedno ádost = jedno 

stanoviskostanovisko

Jeden poskytovatel mJeden poskytovatel můžůže mít více skupin na e mít více skupin na 

stejné adrese.stejné adrese.
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SITUACE V SITUACE V PLZEŇSKÉMPLZEŇSKÉM KRAJIKRAJI––
KHS PLZEŇKHS PLZEŇ

•• 2016 schváleno zatím 11 projektových 2016 schváleno zatím 11 projektových 

dokumentací na vznik nových DS . Z toho 3 dokumentací na vznik nových DS . Z toho 3 

VDS a 8 MDSVDS a 8 MDS

•• Do evidenceDo evidence schváleno schváleno 1111 žžádostí jiádostí jižž

hotových DShotových DS

•• ŽŽ3 3 ((ŽŽivnost péivnost péčče o de o děěti do 3 let ti do 3 let vvěěku) ku) --11

§§50 50 -- OČKOVÁNÍ OČKOVÁNÍ 
ZÁKONA Č.258/2000 SB.ZÁKONA Č.258/2000 SB.

Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v 
denním režimu nebo předškolní zařízení nebo denním režimu nebo předškolní zařízení nebo 
poskytovatel služby péče o dítě v poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině dětské skupině 
musí přijmout musí přijmout pouze dítěpouze dítě, které se podrobilo , které se podrobilo 
stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, 
že je proti nákaze imunní nebo se nemůže že je proti nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

§§50 50 -- OČKOVÁNÍ OČKOVÁNÍ 
ZÁKONA Č.258/2000 SB. ZÁKONA Č.258/2000 SB. -- NOVELANOVELA

Povinnost pro tyto provozovatele:Povinnost pro tyto provozovatele:

1.1. Dětská skupinaDětská skupina

2.2. PO a FPO se živností v provozovně, PO a FPO se živností v provozovně, 

3.3. Právnická osoba s jinou činnostíPrávnická osoba s jinou činností

s náplní pro živnost a jinou činnost: s náplní pro živnost a jinou činnost: 

-- péče o děti do 3 let věkupéče o děti do 3 let věku

-- mateřská škola mateřská škola 

§§50 50 -- OČKOVÁNÍOČKOVÁNÍ

•• Není stanoven typ dokladu, jakým to poskytovateli Není stanoven typ dokladu, jakým to poskytovateli 
rodič prokážerodič prokáže

•• Musí to být však „doklad“ stvrzený lékařem Musí to být však „doklad“ stvrzený lékařem 

•• Buď obdoba evidenčního listu MŠ (doporučeno)Buď obdoba evidenčního listu MŠ (doporučeno)

•• Či kopie zdravotníhoČi kopie zdravotního-- očkovacího  průkazu očkovacího  průkazu 
(nedoporučeno)(nedoporučeno)

•• Čestné prohlášení rodiče nepostačujeČestné prohlášení rodiče nepostačuje

•• Při odchylkách (dítě chorobu prodělalo, tudíž už se Při odchylkách (dítě chorobu prodělalo, tudíž už se 
proti ní neočkuje či má proti ní neočkuje či má trvalétrvalé zdravotní zdravotní 
kontraindikace) jedině doklad stvrzený registrujícím kontraindikace) jedině doklad stvrzený registrujícím 
lékařem.lékařem.

•• lékařská zpráva! Každé dítě musí mít registraci u lékařská zpráva! Každé dítě musí mít registraci u 
pediatrapediatra..

PROVOZNÍ PODMÍNKYPROVOZNÍ PODMÍNKY

•• Nábytek má odpovídat věku a potřebám dětíNábytek má odpovídat věku a potřebám dětí

•• Ukládání lehátekUkládání lehátek--matracímatrací-- lůžkovin musí umožňovat lůžkovin musí umožňovat 
řádné provětrávánířádné provětrávání

•• Oddělené uložení lůžkovin pro každé dítěOddělené uložení lůžkovin pro každé dítě

•• Označené a přidělené lůžkoviny pro každé dítěOznačené a přidělené lůžkoviny pro každé dítě

•• Výměna lůžkovin jednou za 3 týdnyVýměna lůžkovin jednou za 3 týdny

•• V případě potřeby výměna prádla ihned V případě potřeby výměna prádla ihned –– skladuje se skladuje se 
pak ve vyčleněném prostoru mimo dosah dětí  pak ve vyčleněném prostoru mimo dosah dětí  

PROVOZNÍ PODMÍNKY PROVOZNÍ PODMÍNKY –– UKÁZKY UKÁZKY 
ZE SZD (MDS)ZE SZD (MDS)

Kapacita - 10 dětí, průběžná denní docházka cca 5 
dětí – od 1 roka do 4 let
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UKÁZKY ZE SZDUKÁZKY ZE SZD

UKÁZKY ZE SZDUKÁZKY ZE SZD

UKÁZKY ZE SZDUKÁZKY ZE SZD
UKÁZKY ZE SZD UKÁZKY ZE SZD 

PROVOZNÍ PODMÍNKY PROVOZNÍ PODMÍNKY –– UKÁZKY ZE SZDUKÁZKY ZE SZD

A co šatna…….A co šatna…….

Odkládání oděvu a obuvi ve vyčleněném prostoru
chodby, vybaveno otevřenými skříňkami, v návaznosti
na denní pobytovou místnost.

Viz vyhláška č.281/2014 Sb.Viz vyhláška č.281/2014 Sb.

UKÁZKY ZE SZD (MDS) UKÁZKY ZE SZD (MDS) ––
NEDOSTATKY V PROVOZUNEDOSTATKY V PROVOZU

Chybí přebalovací pult – rozpor s § 15 odst.2 
zák. 247/2014 Sb. a  § 4 odst.1 písm. b) vyhlášky 
č. 281/2014 Sb.

Cestovní postýlka nezajistí dítěti při odpočinku 
pevnou oporu zad - § 2 odst. 2 vyhlášky č. 
281/2014 Sb.
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UKÁZKY ZE SZD (MDS) UKÁZKY ZE SZD (MDS) ––
NEDOSTATKY VE STRAVOVÁNÍNEDOSTATKY VE STRAVOVÁNÍ

•• Dovoz jídla v umělohmotných nádobách (není Dovoz jídla v umělohmotných nádobách (není 
sledována teplota vydaného oběda)sledována teplota vydaného oběda)

•• Není zpracován HACCP na výdej stravyNení zpracován HACCP na výdej stravy

•• Jídelníček neodpovídá požadavkům na Jídelníček neodpovídá požadavkům na 
doporučenou pestrost vyváženost stravy pro doporučenou pestrost vyváženost stravy pro 
dětiděti

UKÁZKA SZD UKÁZKA SZD –– JÍDELNÍČEK V JÍDELNÍČEK V 
MDSMDS

Nabídka - např. polévka z uzeného masa a hlavní jídlo 
také uzené maso, často hovězí polévky, smažená 
jídla, vepřové maso apod. 

UKÁZKY ZE SZD UKÁZKY ZE SZD –– Ž3 (Ž3 (ŽIVNOST PÉČE ŽIVNOST PÉČE 
O DĚTI DO 3 LET VĚKU, V PÉČI 9 DĚTÍ O DĚTI DO 3 LET VĚKU, V PÉČI 9 DĚTÍ 

2 2 –– 4 ROKY) 4 ROKY) 

Ukázky ze SZD – Ž3 (Živnost 
péče o děti do 3 let věku, v péči 

9 dětí – 2 – 4 roky)

Ukázky ze SZD – Ž3 (Živnost péče o děti 
do 3 let věku)
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UKÁZKY ZE SZD UKÁZKY ZE SZD –– Ž3 (Ž3 (ŽIVNOST ŽIVNOST 
PÉČE O DĚTI DO 3 LET VĚKU)PÉČE O DĚTI DO 3 LET VĚKU)

UKÁZKY ZE SZD UKÁZKY ZE SZD –– Ž3 (Ž3 (ŽIVNOST PÉČE ŽIVNOST PÉČE 
O DĚTI DO 3 LET VĚKU)O DĚTI DO 3 LET VĚKU)

UKÁZKY ZE SZD UKÁZKY ZE SZD –– Ž3 (Ž3 (ŽIVNOST ŽIVNOST 
PÉČE O DĚTI DO 3 LET VĚKU)PÉČE O DĚTI DO 3 LET VĚKU) UKÁZKY ZE SZD UKÁZKY ZE SZD –– VDS VDS –– 24 24 

DĚTÍ (VĚK DĚTÍ (VĚK –– OD 3LET)OD 3LET)

UKÁZKY ZE SZD UKÁZKY ZE SZD –– VDS VDS –– 24 DĚTÍ 24 DĚTÍ 
(VĚK (VĚK –– OD 3LET)OD 3LET)

UKÁZKY ZE SZD UKÁZKY ZE SZD –– VDS VDS –– 24 24 
DĚTÍ (VĚK DĚTÍ (VĚK –– OD 3LET)OD 3LET)



27.03.2017

13

UKÁZKY ZE SZD UKÁZKY ZE SZD –– MDS MDS –– 8 8 
DĚTÍ (VĚK DĚTÍ (VĚK –– OD 1,5 ROKU)OD 1,5 ROKU)

UKÁZKY ZE SZD UKÁZKY ZE SZD –– MDS MDS –– 8 DĚTÍ 8 DĚTÍ 
(VĚK (VĚK –– OD 1,5 ROKU)OD 1,5 ROKU)

UKÁZKY ZE SZD UKÁZKY ZE SZD –– MDS MDS –– 8 DĚTÍ 8 DĚTÍ 
(VĚK (VĚK –– OD 1,5 ROKU)OD 1,5 ROKU)

UKÁZKY ZE SZD UKÁZKY ZE SZD –– MDS MDS –– 8 8 
DĚTÍ (VĚK DĚTÍ (VĚK –– OD 1,5 ROKU)OD 1,5 ROKU) UKÁZKY ZE SZD UKÁZKY ZE SZD –– MDS MDS –– 8 DĚTÍ 8 DĚTÍ 

(VĚK (VĚK –– OD 1,5 ROKU)OD 1,5 ROKU)
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UKÁZKY ZE SZD UKÁZKY ZE SZD –– MDS MDS –– 8 8 
DĚTÍ (VĚK DĚTÍ (VĚK –– OD 1,5 ROKU)OD 1,5 ROKU)

UKÁZKY ZE SZD UKÁZKY ZE SZD –– MDS MDS –– 8 DĚTÍ 8 DĚTÍ 
(VĚK (VĚK –– OD 1,5 ROKU)OD 1,5 ROKU)

UKÁZKY ZE SZD UKÁZKY ZE SZD –– MDS MDS –– 8 8 
DĚTÍ (VĚK DĚTÍ (VĚK –– OD 1,5 ROKU)OD 1,5 ROKU)

DĚKUJI ZA POZORNOSTDĚKUJI ZA POZORNOST

petra.langova@khsplzeň.czpetra.langova@khsplzeň.cz

Žádosti pro plzeňská zařízení :Žádosti pro plzeňská zařízení :

podatelna@khsplzen.czpodatelna@khsplzen.cz

KHS, PlzeňKHS, Plzeň
Adresa: KHS, Skrétova 15, 
Plzeň 301 00
Tel: +420377155 + linka
E -mail:khs.plz@khsplzen.cz


