
ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY DĚTÍ 
A MLADISTVÝCH ZA 1. POLOLETÍ 2018 

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 

 
29x 

 
0 

 
stanoviska k hygienickým podmínkám pro výkon sociálně-právní 
ochrany dětí  

 
0 

 
0 

 
stanoviska k zápisu do rejstříku škol a školských zařízení 

 
9x 

 
0 

 
závazné stanovisko ke službě péče o dítě v dětské skupině  

 
2x 

 
0 

 

KONZULTAČNÍ ČINNOST: 
Pracovnice odboru poskytovaly odborné konzultace - např. k projektovým dokumentacím, projednávaly  
návrhy na řešení nevyhovujícího stavebně technického stavu pevných objektů, kde jsou pořádány letní  
tábory apod. Napomáhaly při řešení návrhů  ke splnění hygienických požadavků na stravování, prostory 
a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině. Poskytovaly rovněž informace 
provozovatelům letních dětských rekreací. 

 

PROVÁDĚLY MĚŘENÍ A ODBĚRY VZORKŮ: 
Ve spolupráci se ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem, Centrem hygienických laboratoří Karlovy Vary, bylo 
provedeno měření parametrů umělého osvětlení v učebnách výtvarných oborů základních uměleckých 
škol v kraji. Celkem bylo měření provedeno ve 4 základních uměleckých školách. Z výsledků měření 
parametrů umělého osvětlení vyplynulo, že naměřené hodnoty umělého osvětlení v učebnách výtvarné 
výchovy nevyhovují normovým požadavkům. S dotčenými školami je vedeno řízení ve věci zajištění 
nápravy.   
 

 

PROVEDLY V RÁMCI STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU - 235 kontrol: 
• 76   kontrol ve školách  

• 126 kontrol v provozovnách stravovacích služeb  

• 26   kontrol ve školských zařízeních  



• 4 kontroly byly provedeny v provozovnách „Dětská skupina do 12 dětí“ 

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

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

ULOŽILY SANKCE:  právnickým nebo fyzickým osobám za nedostatky a závady zjištěné při výkonu   
                                      státního zdravotního dozoru  v celkové výši  4 900 Kč. 
 

 

ŘEŠILY PODNĚTY – celkem 3: 
• na vybavení MŠ patrovými lůžky, což je v rozporu s platnou legislativou  

• na porušení zásad osobní a provozní hygieny při výkonu činností epidemiologicky závažných ve 
školní jídelně 

• na pestrost pokrmů podávaných dětem ve školní jídelně  
 
 
 

PLNILY POKYN HLAVNÍHO HYGIENIKA ČR: 
Pokyn HH s názvem „Studie aktualizace standardu nutriční adekvátnosti školních obědů“ byl zaměřen na 
odběr vzorků pokrmů v provozovnách školního stravování s nejlépe hodnocenými jídelníčky, za účelem 
srovnání obsahu vybraných nutrientů, obsažených ve standardní porci oběda žáka 1. st. ZŠ, s nutričním 
doporučením.  

Obědy připravené v rámci školního stravování se odebíraly během školního roku 2017/2018 na celém 
území republiky. V každém ze 14 krajů byly vybrány (dle stanovených kritérií) 2 školní jídelny. 
V Karlovarském kraji se jednalo o školní jídelny na adresách Karlovy Vary - Kollárova 19, Karlovy Vary - 
Truhlářská 19. V těchto jídelnách se v průběhu dvouměsíčního vzorkovacího období (květen/červen 
2018) odebralo ve 12-ti náhodně vybraných termínech celkem (12x4) standardních porcí obědů 
určených pro věkovou kategorii 7-10 let.  Standardní porce oběda  - polévka, hlavní chod, doplněk, 
nápoj. Jednotlivé části oběda se odebíraly dle standardního operačního postupu do předem 
připravených a označených vzorkovnic.  Odebrané vzorky byly odeslány do Centra zdraví, výživy a 
potravin SZÚ v Brně. U odebraných vzorků pokrmů bude analyzován obsah hlavních živin, spektrum 
mastných kyselin a vybraných nutrientů a kontaminantů anorganické povahy.  

Před začátkem vzorkovacího období proběhla objektivizace spotřebního koše dle metodického návodu 
MZ ČR k hodnocení výživových ukazatelů školního stravování pomocí spotřebního koše s edukací  
a školním jídelnám byly předány pomůcky Rádce školní jídelny 2 objektivní vedení spotřebního koše. 
Vedle odběru vzorků obědů byla prostřednictvím dotazníku zjišťována spokojenost žáků se školní 
jídelnou. 

S výsledky provedených analýz budou vybrané školní jídelny i široká veřejnost seznámeny.  

 

 

 

 



 

 

PROVEDLY V RÁMCI STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU HODNOCENÍ JÍDELNÍCH LÍSTKŮ:  
V oblasti státního zdravotního dozoru provedly odborné pracovnice vyhodnocení 42 jídelních lístků dle 
metodiky Ministerstva zdravotnictví ČR „Nutriční doporučení MZ ke spotřebnímu koši“, 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.  

 

PROJEKTY ZDRAVÍ – HRAVĚ O PREVENCI (HOP): 
Pracovnice odboru HDM společně s pracovnicí oddělení podpory zdraví pokračovaly v realizaci projektu 
primární prevence HOP s názvem „PUTOVÁNÍ ZA ZDRAVÝM JÍDLEM“. V okrese Karlovy Vary bylo 
proškoleno celkem 203 žáků (3. až 5. ročníků) ze základních škol v Ostrově - Myslbekova 996 a Otovice - 
Děpoltovická 81. Dále se podařilo projekt rozšířit i do okresu Cheb, kde se do projektu zapojili žáci  
4. ročníků (celkem 40 žáků) ZŠ Cheb, Malé náměstí 3. Vyplněné dotazníky opět potvrdily, že se akce 
dětem velice líbila, děti si rozšířily vědomosti v oblasti  zdravého stravování a pozitivní odezvy byly i ze 
stran pedagogů.  V projektu se bude i nadále pokračovat. 
 



Dále se pracovnice odboru HDM společně s pracovnicí oddělení podpory zdraví podílely na realizaci 
projektu primární prevence s názvem „HOP ANEB HRAVĚ O POHLAVNĚ PŘENOSNÝCH CHOROBÁCH“.  
Cílem tohoto projektu je vytvoření správných postojů, způsobů chování a zodpovědnosti v oblasti 
prevence pohlavně přenosných chorob a zvýšení úrovně znalostí o možnostech prevence pohlavně 
přenosných chorob. Do projektu se zapojilo celkem 32 žáků devátých ročníků ZŠ Cheb, Malé náměstí 3. 
Způsob podávání informací se dětem líbil, velmi ocenily soutěžní pojetí projektu a práci ve skupině.  

 
 
HBSC 
Odbor HDM se společně s pracovnicí oddělení podpory zdraví v květnu 2018 podílel na realizaci výzkumu 
„Mládež a zdraví 2018 – HBSC“. Jedná se o longitudinální mezinárodní výzkumnou studii o zdraví  
a životním stylu dětí a školáků, která je realizována formou dotazníkového šetření  
a poskytuje unikátní behaviorální data. Projekt je dlouhodobě podporován MZ a MŠMT. V Karlovarském 
kraji proběhl výzkum ve vybraných základních školách a víceletých gymnáziích, vždy v jedné 5., jedné 7.  
a jedné 9. třídě a na osmiletém gymnáziu v jedné sekundě.  Celkem bylo do výzkumu zapojeno 16 škol  
v kraji.  

 
 
EDUKAČNÍ ČINNOST ODBORU: 
V období od  14.02. – 16.02.2018 proběhlo v Karlovarském kraji pravidelné školení vedoucích školních 
jídelen a kuchařek. Celkem bylo proškoleno 417 pracovníků.  Vedoucí školních jídelen, kuchaři  
a kuchařky byli seznámeni se současnou legislativou a její aplikací v praxi.  Zároveň si připomněli 
nejdůležitější body v problematice systému HACCP a vyslechli si hodnocení výsledků, kterých některé 
školní jídelny dosáhly při sestavování jídelníčků dle „Nutričního doporučení ke spotřebnímu koši“ v roce 
2017. Zaměstnanci školních jídelen byli proškoleni v oblasti výživy člověka, seznámili se s Pyramidou 
výživy pro děti a získali základní informace o vlivu výživy na zdraví.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Zpracovaly: 

Martina Burešová        Jana Háčková 

pověřená vedením         tisková mluvčí 
odboru hygieny dětí a mladistvých 


