
ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY DĚTÍ 
A MLADISTVÝCH VE 3.  ČTVRTLETÍ 2016  

Za dané období pracovnice odboru HDM v Karlovarském kraji 
 

POSOUDILY V RÁMCI PREVENTIVNÍHO DOZORU žádosti o stanoviska a vyjádření a VYDALY: 
 
 
 Souhlas Nesouhlas 

 
závazná stanoviska k dokumentacím a projektům v rámci územních 
a stavebních řízení a následným kolaudacím 

 
24x 

 
0 

 
stanoviska k hygienickým podmínkám pro výkon sociálně-právní 
ochrany dětí  

 
0 

 
0 

 
stanoviska k zápisu do rejstříku škol a školských zařízení 

 
3x 

 
0 

 
závazné stanovisko ke službě péče o dítě v dětské skupině  

 
1x 

 
0 

 

ŘEŠILY PODNĚTY OBČANŮ:  
Opakovaně byl řešen výskyt vší u dětí ve školských zařízeních. 
 

PROVÁDĚLY KONZULTACE: 
V rámci projektu Zdravá školní jídelna proběhlo 20 konzultací, 10 konzultací bylo spojeno s preventivním 

dozorem. 

PROVEDLY V RÁMCI STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU: 
 32 kontrol ZA (zotavovací akce) a 3 kontroly  JPA   (jiná podobná akce) - více informací viz - Zpráva 

o  LDR za rok 2016, 

 19 kontrol ve školách – do kategorie „škol“ podle školského zákona patří školy mateřské, základní, 

střední a základní umělecké, 

 21 kontrol v provozovnách stravovacích služeb – do této kategorie patří mj. - školní jídelny, školní 

jídelny – výdejny, školní jídelny – vývařovny. Dále do této kategorie patří provozovny ostatních 

stravovacích služeb pro děti, nezapsané v rejstříku škol, 

 7 kontrol ve školských zařízeních – do této kategorie patří např. domovy mládeže, školní družiny, domy 

dětí a mládeže, střediska praktické výuky apod., 

 3 kontroly v provozovnách živnosti péče o dítě do 3 let věku. 



Při výkonu státního zdravotního dozoru nebyly zjištěny závady, které by měly za následek ohrožení veřejného 

zdraví. Drobná porušení právních předpisů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví byla se statutárními 

zástupci / provozovateli zařízení bezodkladně řešena.  

ULOŽILY SANKCE:  v tomto období uloženy nebyly 

 

 

 

Zpracovaly: 

Martina Burešová 
pověřená vedením 
odboru hygieny dětí a mladistvých 
 
Jana Háčková 
tisková mluvčí 
 


