Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové
Sp. zn.: S-KHSHK 22737/2019/4
č. j.: KHSHK 29137/2019/HDM.TU/Mik
Vyřizuje: Ing. Iva Mikulášková
Tel.: 499 829 511, 499 829 516
E-mail: iva.mikulaskova@khshk.cz

Základní škola speciální a
praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí
Komenského 616
543 01 Vrchlabí

V Trutnově dne 6.9.2019
Stanovisko k žádosti o změnu zápisu školy v rejstříku škol a školských zařízení
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“),
jako příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a § 147 odst. 1 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost
Základní školy speciální a praktické školy ČCE Vrchlabí, Komenského 616, 543 01 Vrchlabí, IČO
71197621 o vydání stanoviska k žádosti o změnu zápisu školy v rejstříku škol a školských zařízení.
Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví,
vydává KHS toto stanovisko:
Se změnou zápisu Základní školy speciální a praktické školy ČCE Vrchlabí, Komenského 616,
543 01 Vrchlabí – odloučené pracoviště Základní školy speciální a praktické školy ČCE, Školní
13, Trutnov
se souhlasí.
V prostorách Základní školy speciální a praktické školy ČCE Vrchlabí, Školní 13, Trutnov lze
vzdělávat nebo poskytovat školské služby nejvýše 30 žákům od 1. 9. 2019.
Odůvodnění
Dne 11.7.2019 obdržela KHS žádost Základní školy speciální a praktické školy ČCE Vrchlabí,
Komenského 616, 543 01 Vrchlabí, IČO 71197621 o vydání stanoviska k žádosti o změnu zápisu
školy v rejstříku škol a školských zařízení. Doplněk žádosti s č.j. 26282/2019/HDM.TU/Mik byl dne
12.8.2019 elektronicky doručen na KHS.
Podle § 147 odst. 1 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb., žádost o zápis školy nebo školského zařízení do
rejstříku obsahuje stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu, ze
kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším počtu
osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby.
Ve Vaší žádosti žádáte o navýšení kapacity základní školy speciální a praktické školy ČCE
z původních 20 žáků na 30 žáků od 1.9.2019. Pro potřeby školy je využívaná učebna, učebna – prostor
pro individuální práci žáků, které jsou vybavené školním nábytkem. K dispozici je šatna žáků,
hygienické zařízení pro žáky, dělené dle pohlaví, úklidová komora, hygienické zařízení pro personál.
Učebna, prostor pro individuální práci žáků, šatna, hygienické zařízení pro dívky, chlapce včetně sprch
a úklidová komora se nachází ve 2. NP objektu a ve 3. NP objektu se nachází také hygienické zařízení
pro dívky, chlapce a pro personál.
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Státním zdravotním dozorem provedeným dne 3.9.2019 bylo zjištěno, že prostorové podmínky,
vybavení a počty hygienického zařízení odpovídají požadavkům vyhlášky 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.

Ing. Iva Mikulášková
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
územní pracoviště Trutnov
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