
ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY DĚTÍ 
A MLADISTVÝCH ZA 1. POLOLETÍ 2017 

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 

 
37x 

 
1 

 
stanoviska k hygienickým podmínkám pro výkon sociálně-právní 
ochrany dětí  

 
0 

 
0 

 
stanoviska k zápisu do rejstříku škol a školských zařízení 

 
16x 

 
0 

 
závazné stanovisko ke službě péče o dítě v dětské skupině  

 
0x 

 
0 

 

PROVÁDĚLY KONZULTACE: 
Pracovnice odboru poskytovaly odborné konzultace (36) - např. k projektovým dokumentacím, 
projednávaly  návrhy na řešení nevyhovujícího stavebně technického stavu školních budov apod. 
Napomáhaly při návrzích opatření pro zajištění dodržování  „Zásad správné výrobní a hygienické 
praxe“  ve stravovacích provozech.  Intenzivně odpovídaly na dotazy týkající se dětských letních rekreací.  

 

PROVEDLY MĚŘENÍ A ODBĚRY VZORKŮ: 
Ve spolupráci se ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem, Centrem hygienických laboratoří - pracoviště Karlovy 
Vary, byl v provozovně „Lesní mateřská škola“ (dále jen „LMŠ“) v areálu Svatošských skal odebrán vzorek 
pitné vody k laboratornímu rozboru v rozsahu úplné analýzy dle platné legislativy. Z provedených analýz 
vyplynulo, že vzorek pitné vody překračuje limit v ukazatelích Be (beryllium), koliformní bakterie a pH.  
Provozovatelka zařízení byla upozorněna, že v „LMŠ“ musí být zabezpečen dostatek pitné vody - k pití, 
osobní hygieně a pro potřeby poskytnutí první pomoci, neboť přímý kontakt s rozpustnými solemi 
beryllia může u dětí vyvolat opožděnou kontaktní dermatitidu, někdy spojenou s konjunktivitidou  
a koliformní bakterie jsou hlavním indikátorem fekálního znečištění vody.   
 

Dále bylo ve spolupráci s výše uvedeným ZÚ provedeno měření doby dozvuku ve dvou vybraných třídách 
právního subjektu 2. Mateřská škola Karlovy Vary, odloučené pracoviště - Javorová 211/2A, Karlovy Vary 
– Stará Role. Z výsledků měření a výpočtů vyplynulo, že zjištěná doba dozvuku v předmětných třídách 
vyhovuje normovým požadavkům.   
 



PROVEDLY V RÁMCI STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU - 182 kontrol: 
 63 kontrol ve školách  

 106 kontrol v provozovnách stravovacích služeb  

 9 kontrol ve školských zařízeních  

 1 kontrola byla provedena v provozovně „Dětská skupina do 12 dětí“ 

 2 kontroly byly provedeny v provozovně „Živnost péče o děti do 3 let věku“ 

 dále byla provedena 1 kontrola venkovní hrací plochy s provozovatelem. 
 
 

ULOŽILY SANKCE:  fyzickým osobám za hrubé porušení zásad osobní a provozní hygieny  v celkové výši  
5 700 Kč. 

 

ŘEŠILY PODNĚTY OBČANŮ: 
Řešeno bylo celkem 5 pdnětů 

 na vybavení MŠ patrovými lůžky, což je v rozporu s platnou legislativou  

 nízkou frekvenci výměny písku v pískovišti – venkovní hrací ploše určené ke hrám dětí 

 na porušení zásad osobní a provozní hygieny při výkonu činností epidemiologicky závažných ve 
školních jídelnách 

 na pestrost pokrmů podávaných dětem ve školní jídelně a současně na nadměrné používání 
dehydrovaných instantních směsí a polotovarů. 

  
 

PLNILY POKYN HLAVNÍHO HYGIENIKA ČR: 
V rámci tohoto úkolu byla navázána spolupráce s 5 dobrovolnými dárkyněmi mateřského mléka pro 
národní studii s názvem „Studie obsahu a zastoupení trans-mastných kyselin v mateřském mléce v ČR“. 
Základním cílem národní studie je analýza zralého mateřského mléka z pohledu obsahu a zastoupení 
mastných kyselin (FA) se zaměřením na trans-mastné kyseliny (TFA). 
 

PROVEDLY V RÁMCI STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU HODNOCENÍ JÍDELNÍCH LÍSTKŮ:  
Bylo vyhodnoceno 38 jídelních lístků školních jídelen dle metodiky Ministerstva zdravotnictví ČR, která 
vstoupila v platnost 1.9.2015.  Jídelní lístky se hodnotí pravidelně, převaha školních jídelen si osvojila 
myšlenky a principy „Nutričních doporučení MZ ke spotřebnímu koši“ a  postupně je zavádí do praxe.  

 

ZREALIZOVALY PROJEKT HRAVĚ O PREVENCI (HOP): 
Pracovnice odboru HDM společně s pracovnicí oddělení Podpory zdraví zrealizovaly pilotní projekt 
primární prevence v rámci programu HOP s názvem „PUTOVÁNÍ ZA ZDRAVÝM JÍDLEM“. Do pilotního 
projektu se zapojili žáci pátých ročníků ze Základní školy Karlovy Vary, Truhlářská 19. Cílem projektu bylo 
zlepšit znalosti dětí mladšího věku o správné výživě a motivovat je ke zdravému životnímu stylu. Formou 
skupinové soutěžní hry se žáci během dvouhodinového bloku seznámili s výživovou pyramidou, se zdraví 
prospěšnými i nevhodnými potravinami a se sestavením vhodného a pestrého jídelelníčku na celý den.  
Na základě vyplněných dotazníků bylo provedeno vyhodnocení úspěšnosti akce. Nejenom, že se dětem 
akce velice líbila, ale lze jednoznačně potrvrdit, že děti nabyly vědomostí v oblasti zdravého stravování. 
Celý projekt byl hodnocen velmi pozitivně a bude se v něm pokračovat.  

 



PROVÁDĚLY EDUKAČNÍ ČINNOST: 
V období zimních prázdnin proběhlo v Karlovarském kraji pravidelné školení vedoucích školních jídelen  
a kuchařek. Celkem bylo proškoleno 342 pracovníků. Vedoucí školních jídelen, kuchyři a kuchařky byli 
seznámi se současnou legislativou a její aplikací v praxi. Prezentovány byly také výsledky „Studie obsahu 
nutrientů v pokrmech školního stravování“, která probíhala v celé republice a jak si vedly jednotlivé 
školní jídelny při sestavování jídelníčků dle „Nutričního doporučení ke spotřebnímu koši“.  

V rámci projektu vzdělávání na Mariánskolázeňsku, proběhlo ve Velké Hleďsebi pracovní setkání, při 
kterém odborné pracovnice uvedly přednášku na téma „Provoz a hygiena v mateřské škole“. Při této 
jednorázové akci bylo proškoleno 28 pracovníků (ředitelek a  učitelek) mateřských škol z okresu Cheb.  

 

 

 
 
 

 

Zpracovaly: 

Martina Burešová         

pověřená vedením          
odboru hygieny dětí a mladistvých 
 
Jana Háčková 
tisková mluvčí 


