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Stanovisko k žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení – Mateřská škola Na 

Rovině v České Třebové – zápis odloučeného pracoviště mateřské školy a výdejny jídel na 

adrese Lhotka 98, Česká Třebová do rejstříku škol  
 

 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“)  jako 

orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), vydává podle § 77, odst. 1 zákona 

o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 147 odst. 1 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský 

zákon“), toto stanovisko: 

Prostory mateřské školy příspěvkové organizace Mateřská škola Na Rovině v České 

Třebové, adresa sídla: Pod Jelenicí 657, 560 02 Česká Třebová, umístěné na adrese 

Lhotka 98, 560 02 Česká Třebová - v 1.NP budovy, splňují požadavky vyplývající z § 7 odst. 

1 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí 

a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 465/2016 Sb. 
 

 

V těchto prostorách lze vzdělávat maximálně 23 dětí. 

 

Prostory výdejny jídel příspěvkové organizace Mateřská škola Na Rovině v České 

Třebové, adresa sídla: Pod Jelenicí 657, 560 02  Česká Třebová, umístěné na adrese 

Lhotka 98, Česká Třebová - v 1.NP budovy, splňují požadavky vyplývající z Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. 
 

 

V těchto prostorách lze poskytovat stravování 80 stravovaným. 

 

 

Odůvodnění: 

Podáním dne 19.5.2021 požádal statutární zástupce příspěvkové organizace Mateřská škola Na 

Rovině v České Třebové, adresa sídla: Pod Jelenicí 657, 560 02 Česká Třebová, orgán ochrany 

veřejného zdraví o stanovisko k zápisu odloučeného pracoviště mateřské školy a výdejny jídel 

na adrese Lhotka 98, 560 02 Česká Třebová do rejstříku škol a školských zařízení.  
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V žádosti je dále uvedeno, že budou upraveny a využívány prostory budovy na adrese Lhotka 

98, Česká Třebová po stávající mateřské škole, která je zde nyní provizorně umístěna, a to tak, 

že v 1.NP budou umístěny prostory mateřské školy (denní místnosti, hygienické zázemí) i 

výdejna jídel, která bude následně využívána i základní školou (plánované umístění ZŠ ve 2.NP 

budovy). 

Před uvedením prostor do provozu (srpen 2021) bude v budově provedena výměna oken, aby 

byly splněny hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněný venkovní a vnitřní prostor staveb pro denní 

dobu.  

KHS konstatuje, že prostorové podmínky v mateřské škole i ve výdejně jídel na adrese Lhotka 

98, 560 02 Česká Třebová vyhovují požadavkům uvedeným v § 7 odst. 1 zákona o ochraně 

veřejného zdraví v návaznosti na vyhlášku 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 a dále v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 

o hygieně potravin, proto lze se zařazením mateřské školy a výdejny jídel do rejstříku škol a 

školských zařízení souhlasit. Kapacita mateřské školy se stanovuje na 23 dětí a kapacita 

výdejny jídel se stanovuje na 80 stravovaných.  

 

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Jaroslava Čadová     

                                                                               vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých   

 

 

 

Na  vědomí:  

- Mateřská škola Na Rovině v České Třebové, Pod Jelenicí 657, 560 02 Česká Třebová 

- KHS/HDM-UO 
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