2. str. protokolu Krajské hygienické stanice Moravskoslezského
ze dne 27.6.2018

kraje se sídlem v Ostravě č.j.: KHSMS 34335/2018/0VIHDM

7. Předmět kontroly:
Plnění povinností stanovených v zákoně Č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o zmene
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon Č. 258/2000 Sb.");
vyhlášce 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
č. 410/2005 Sb."), zákoně Č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákoně Č. 65/2017 Sb.,
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon č. 65/2017 Sb.").
8. Poslední kontrolní
den jeho provedení:
9. Kontrolní

úkon předcházející

vyhotovení

protokolu:

kontrola provozních podmínek

27. 6. 2018

zjištění včetně uvedení podkladů,

ze kterých vychází:

Předložené podklady (připojeny
nepřipojeny k protokolu o kontrole):
~ živnostenský list
b) jiné doklady (provozní řád, evidenční listy dětí)
Dnešní státní zdravotní dozor je zaměřen na kontrolu stavebních a provozních podmínek mateřské
školy.
V době kontroly probíhá v mateřské škole běžný provoz, děti jsou momentálně umístěny v jedné třídě,
kde se účastní hudebního dopoledne. Část menších dětí tráví dopoledne na zahradě. Všechny třídy
jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí. K odpočinku dětí jsou
k dispozici lehátka s matracemi, každé dítě má individuálně přidělené a označené lůžkoviny. Úklid se
provádí pravidelně denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, koberce se vysávají. Kontrolou
úklidu nebyly shledány nedostatky, plochy nábytku, parapetů a podlah bez prachu, čisté.
Z jednotlivých tříd jsou vystěhovány některé hračky a výzdoba ze stěn. Hřebíky, které zůstaly ve
stěnách, jsou obaleny barevnou viditelnou izolepou z důvodu zajištění bezpečnosti dětí a zaměstnanců.
Kuchyňky
u tříd a školní jídelna jsou v provozu s veškerým vybavením, úklid je prováděn dle
sanitačního řádu. Provozní hygiena v době kontroly shledána na dobré úrovni.
10. Požadavek
kontrolujícího
na podání písemné zprávy o odstranění
nebo prevenci
nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:
kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci
zjištěných nedostatků
ve lhůtě do: /
11. Poučení:
a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole
může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Moravskoslezského
kraje se sídlem
v Ostravě ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí
z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu
s tímto kontrolním zjištěním.
b) Při postupu podle § 88 odst. 3 zákona Č. 25812000 Sb. může kontrolovaná osoba podat námitlc),
proti kontrolnímu
zjištění uvedenému v protokolu o kontrole Krajské hygienické stanici
Moravskoslezského
kraje se sídlem v Ostravě ve lhůtě 3 dnů ode dne předání protokolu o kontrole
na místě kontroly. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu
zjištěflí směřují, a musí obsahovat odůvodflění flesouhlasu s tímto kontrolním Zjištěllím.
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Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 - 17:00

