
ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY DĚTÍ 
A MLADISTVÝCH VE 4 .  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 

 
17x 

 
0 

 
stanoviska k hygienickým podmínkám pro výkon sociálně-právní 
ochrany dětí  

 
0 

 
0 

 
stanoviska k zápisu do rejstříku škol a školských zařízení 

 
8x 

 
0 

 
závazné stanovisko ke službě péče o dítě v dětské skupině  

 
0x 

 
0 

 

PROVÁDĚLY MĚŘENÍ: 
Ve spolupráci se ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem, Centrem hygienických laboratoří - pracoviště Karlovy Vary, 

bylo provedeno měření umělého osvětlení ve školském zařízení - Střední průmyslová škola Ostrov, 

příspěvková organizace, Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov.  Zjištěné hodnoty parametrů umělého osvětlení ve 

vybraných prostorech  - učebně  přírodních věd a výpočetní techniky, dílně – ZD3 přípravna, auto montáž, 

kovodílna, autodílna, vyhovují normovým požadavkům. 

 

PROVEDLY V RÁMCI STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU: 
 15 kontrol ve školách – do kategorie „škol“ podle školského zákona patří školy mateřské, základní, 

střední a základní umělecké, 

 24 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, 

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

domy dětí a mládeže, střediska praktické výuky apod., 

 1 kontrola byla provedena v provozovně „Dětská skupina od 13 dětí“ 

 1 kontrola byla provedena v provozovně „Zvláštní dětská zdravotnická zařízení“ 

 1 kontrola byla provedena v provozovně živnosti „Výchova a mimoškolní vzdělávání“ 



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

zdraví. V jednom případě, v provozovně stravovacích služeb došlo k porušení právních předpisů v oblasti 

ochrany a podpory veřejného zdraví  - byly porušeny zásady osobní a provozní hygieny při výkonu pracovní 

činnosti, za což byla fyzické osobě uložena bloková pokuta.   

 

ULOŽILY SANKCE:  v tomto období byla uložena 1 bloková pokuta ve výši 1000 Kč.  

 

PROVEDLY V RÁMCI STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU HODNOCENÍ JÍDELNÍCH LÍSTKŮ:  
V oblasti státního zdravotního dozoru provedly odborné pracovnice vyhodnocení 3 jídelních lístků dle 

metodiky Ministerstva zdravotnictví ČR „Nutriční doporučení MZ ke spotřebnímu koši“, která vstoupila 

v platnost 1.9.2015.  Vyhodnocení bylo provedeno v 1 školní jídelně (dále jen „ŠJ“) při mateřské škole a 2 ŠJ 

při základní škole. Jídelníček vyhodnocený v mateřské škole byl na velmi dobré úrovni. U jídelníčků 

hodnocených v základní škole byly velké rozdíly.  Hodnocené ŠJ při základních školách vaří 2 druhy obědů  na 

výběr. U jedné ŠJ byla nabídka oběda č. 1 a č. 2 na velmi dobré úrovni.  Ve druhé ŠJ byl oběd č. 1 na dobré 

úrovni a nabídka oběda č. 2 na nízké úrovni – pokrmy se často opakovaly, převládala nabídka vepřového 

masa, převaha polévek byla vyrobena z dehydrovaných instantních směsí a na jídelníčku byl nedostatek 

čerstvé zeleniny.  Pracovnice odboru HDM provedly proškolení pracovníků ŠJ s jídelníčkem na nízké úrovni, 

byly stanoveny podrobné kroky k zajištění nápravy – tj. osvojení si myšlenek a principů „Nutričních 

doporučení MZ ke spotřebnímu koši“ a  postupné zavádění změn do praxe ŠJ.  

 

 
 

 

Zpracovaly: 

Martina Burešová        Jana Háčková 

pověřená vedením         tisková mluvčí 
odboru hygieny dětí a mladistvých 


