
ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY DĚTÍ 
A MLADISTVÝCH ZA 2 .  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 

 
 

34x 

 
0 

 
stanoviska k hygienickým podmínkám pro výkon sociálně-právní 
ochrany dětí  

 
0 

 
0 

 
stanoviska k zápisu do rejstříku škol a školských zařízení 

 
12x 

 
0 

 
závazné stanovisko ke službě péče o dítě v dětské skupině  

 
0x 

 
0 

 

KONZULTAČNÍ ČINNOST: 
Pracovnice odboru poskytovaly odborné konzultace - např. k projektovým dokumentacím - projednávaly  
návrhy na modernizaci, rekonstrukci stavebně technického stavu školních budov apod. Intenzivně 
odpovídaly na dotazy týkající se letních dětských rekreací. Řešily problematiku výskytu vši dětské 
v dětských kolektivech - školským zařízením poskytly edukační materiály k této problematice  
a rodičům poradenskou a konzultační pomoc. 
 

PROVÁDĚLY MĚŘENÍ A ODBĚRY VZORKŮ: 
Ve spolupráci se ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem, Centrem hygienických laboratoří - pracoviště Karlovy Vary, 
bylo provedeno měření koncentrace prachu (svářečských dýmů) a měření koncentrace chemických látek 
v pracovním ovzduší (svářečské dílně) střediska praktického vyučování školského zařízení – Integrovaná 
střední škola Cheb, příspěvková organizace - místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Na 
Hrázi 119, 350 02 Cheb.  Z výsledků měření prachu (svářečských dýmů) ve svářečské dílně vyplynulo, že 
naměřené celkové koncentrace prachu (svářečských dýmů) prokazatelně nepřekročily přípustný expoziční 
limit prachu (svářečských dýmů) pro celkovou koncentraci (PELC) stanovený platnou legislativou z oblasti 
ochrany zdraví při práci ani přípustné expoziční limity (PEL). Současně byly dodrženy PEL a nejvyšší 
přípustné koncentrace (NPK-P) pro chemické látky v pracovním ovzduší. 
   

PROVEDLY V RÁMCI STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU - 188 kontrol: 
 53 kontrol ve školách  

 57 kontrol v provozovnách stravovacích služeb  



 36 kontrol ve školských zařízeních  

 41 kontrol zotavovacích akcí pro děti a jiných podobných akcí pro děti 

   1 kontrolu provozovny „Živnost péče o děti do 3 let věku“ 
 

ULOŽILY SANKCE:  fyzickým a právnickým osobám za hrubé porušení zásad osobní a provozní hygieny 
při výkonu činností  epidemiologicky závažných  v celkové výši  3 100 Kč. 

 
 
ŘEŠILY PODNĚTY – celkem 4: 

 z toho 3 podněty se týkaly mikroklimatických podmínek - nevyhovujících teplot v učebnách škol a 

školských zařízení – z místních šetření a měření vyplynulo, že tyto podněty byly oprávněné 

 1 podnět upozornil orgán ochrany veřejného zdraví na nedostatečný úklid ve školském zařízení, 
tento podnět nebyl oprávněný 
 
 

PROVEDLY V RÁMCI STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU HODNOCENÍ JÍDELNÍCH LÍSTKŮ:  
V oblasti státního zdravotního dozoru provedly odborné pracovnice vyhodnocení 30 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.  Škála 
hodnocení v mateřských školách je o něco širší. Jídelny dosahovaly výborného hodnocení, na druhou 
stranu se našel i jídelníček na nízké úrovni – s danou školní jídelnou je naváznána úzká spolupráce v rámci 
edukace. Situace v základních školách je na úrovni lepšího průměru.  

 
PROJEKTY ZDRAVÍ – HRAVĚ O PREVENCI (HOP): 

Pracovnice odboru HDM pokračovaly v realizaci projektu HOP s názvem „PUTOVÁNÍ ZA ZDRAVÝM 
JÍDLEM“.  Do projektu se v období září – říjen 2017 zapojili žáci třetích a čtvrtých ročníků základních škol 
z okresů Karlovy Vary (130 žáků) a Sokolov (121 žáků). 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 jídelníčku na celý den.  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.  Celý projekt je hodnocen kladně a bude se v něm pokračovat 
v průběhu roku 2018.  

 

Nově se pracovnice odboru HDM 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. V průběhu prosince 2017 se do pilotního 
projektu zapojili žáci osmých a devátých ročníků (celkem 91 žáků) dvou základních škol z okresu Karlovy 
Vary. Školení odborníci z řad hygieniků se snažili formou zábavné hry naučit děti lépe se orientovat ve 
spektru nejčastějších pohlavně přenosných chorob, seznámit je s jejich projevy, cestami přenosu  
a způsoby prevence.  Způsob podávání informací se dětem líbil, velmi ocenily soutěžní pojetí projektu  
a práci ve skupině.  
 



PROJEKT – ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA: 

Vyškolené pracovnice odboru HDM se dlouhodobě podílejí na realizaci projektu SZÚ Praha s názvem 
„ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA“.  Cílem projektu je, aby byla dětem a žákům ve školních jídelnách podávaná 
pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava. Celorepublikově je do projektu zapojeno 210 školních jídelen, 
z nichž 71 je držitelem certifikátu. V Karlovarském kraji je t.č. do projektu zapojeno 11 školních jídelen. 
Sedm školních jídelen je z okresu Karlovy Vary a čtyři školní jídelny jsou z okresu Sokolov. Vyškolené 
pracovnice odboru HDM se aktivně podílejí na edukaci registrovaných školních jídelen, koordinují  
spolupráci mezi školou, školní jídelnou a rodiči. Z celkového počtu 11 registrovaných školních jídelen - 2 
školní jídelny z okresu Sokolov získaly certifikát „Zdravá školní jídelna“. Ostatní školní jídelny mají k získání 
certifikátu velmi blízko.  
 

 

 
 

 

 

 

Zpracovaly: 

Martina Burešová        Jana Háčková 

pověřená vedením         tisková mluvčí 
odboru hygieny dětí a mladistvých 


