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Úkoly dotčeného orgánu  

Stanoviska a vyjádření  - § 77 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění  

 Souhlasná Nesouhlasná 

Stavební zákon (Zákon č. 183/2006 Sb.)  66 0 

Sociálně-právní ochrana dětí (Zákon č. 359/1999 Sb.) 0 0 

Rejstřík škol (Zákon č. 561/2004 Sb.) 19 0 

Služba péče o dítě v dětské skupině 
(Zákon č. 247/2014 Sb.) 

2 0 

 

Rozhodnutí  

Podle § 14 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 258/2000 Sb.) vydala KHS KV jako příslušný 
správní orgán dle § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., 
1 rozhodnutí o udělení výjimky pro školská zařízení.  

 

Státní zdravotní dozor 

Plnění plánu SZD 

V období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 bylo provedeno celkem 343 kontrol.  

- 308 kontrol v rámci plánovaného SZD 
-     6  kontrol opakovaných ke kontrole odstranění závad 
-     7  kontrol na základě podnětu občana 
-   18  kontrol provedeno na základě úkolu HH 
-     2  kontroly  provedeny na základě ohlášení činnosti 
-     2  kontroly byly zaměřeny na plnění protiepidemických opatření v ohnisku nákazy   

           virové hepatitidy typu A (v registru uvedeny pod kód K99 – ostatní) 
 
 
Sankce 

Blokové pokuty dle zákona č. 200/1990 Sb.  

  Počet Celkem Kč 

Dle § 29 písm. j (zotavovací akce) 0 0 

Dle § 29 písm. n (stravovací provoz) 4 6500 

Celkem 4 6500 

 
Pokuty byly ve všech případech uloženy za porušení osobní a provozní hygieny při výkonu činností 
epidemiologicky rizikových.  
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Celostátní prioritní oblasti oboru HDM 

V oblasti výkonu státního zdravotního dozoru byly MZ stanoveny v roce 2016 níže uvedené prioritní 
oblasti. 
 
Zařízení školního stravování 

Provedení hodnocení nutričních ukazatelů jídelníčků ve vybraných provozovnách školního stravování 
dle metodiky MZ ČR „Nutriční doporučení MZ ke spotřebnímu koši“, která vstoupila v platnost  
od 1. 9. 2015. Pro odbor HDM KHS KVK byl rozsah provedení hodnocení jídelníčků stanoven na 
celkový počet 40.  
 
V období od 01.01.2016 – 31.12.2016 pracovnice odboru HDM vyhodnotily 40 jídelních lístků.  
Vyhodnocení bylo provedeno v  následujících typech zařízení: 
 20x školní jídelna při mateřské škole 
 20x školní jídelna při základní škole   
 
Škála hodnocení v mateřských školách byla o něco širší. Jídelny dosahovaly výborného hodnocení, na 
druhou stranu se našel i jídelníček (1) na nízké úrovni.  
 
Situace v základních školách je spíše na stabilní úrovni lepšího průměru. Zde jsou velké rozdíly mezi 
jednotlivými jídelnami.  Převaha školních jídelen dosahuje hodnocení „dobrý jídelníček“ a „velmi 
dobrý jídelníček“.  Ve (2) školních jídelnách byl jídelníček vyhodnocen jako výborný, na druhou stranu 
byly vyhodnoceny (2) jídelníčky na nízké úrovni.  
 
Závěr: Pokračovat v hodnocení jídelních lístků. Edukovat.  

 
 
Zotavovací akce pro děti 

Provést kontrolu minimálně 30 % ohlášených zotavovacích akcí v souladu se zásadami analýzy rizika 
v této oblasti dozoru.  
 
V Karlovarském kraji bylo provedeno celkem 35 kontrol, z toho 32 kontrol ZA (zotavovací akce) a 3 
kontroly JPA (jiná podobná akce), což činí 63% ZA a 50 % JPA z celkového počtu nahlášených kontrol. 
 
Letošní sezóna dětských táborů proběhla velmi klidně, bez problémů. Většina organizátorů odstranila 
závady vytýkané v loňském roce. Podněty nebyly řešeny. Sankce neuloženy.   
 

Závěr: Doporučuji pokračovat v kontrole ZA a JPA. Pravidelné sezónní kontroly napomáhají udržet 
dobrou hygienickou úroveň letních táborů.  

 

Hlavní úkoly oboru 

Studie obsahu nutrientů v pokrmech školního stravování 

Pokyn hlavního hygienika ČR „Studie obsahu nutrientů v pokrmech školního stravování“ ze dne 23. 6. 
2015, č.j. 31021/2015. Garantem studie byl Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, potravin a výživy  

Vzorkovací období proběhlo od 01.02.2016 do 31.03.2016. 
Celkem bylo provedeno 24 odběrů pokrmů ve vybraných školních jídelnách dle plánu odběru vzorků.  
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Cíl studie: 
I. srovnání obsahu sodíku, NaCl a dalších vybraných mikronutrientů anorganické povahy ve 

standartní velikosti oběda pro první stupeň školního stravování (věková kategorie 7-10 let)  
s nutričním doporučením. 

II. zjištění zda jsou využívány instantní směsi při přípravě školních obědů a jejich možný vliv na 
obsah Na. 

 
Vzorkování standartních porcí školních obědů v zařízeních školního stravování v rámci celé České 
republiky bylo prováděno podle metodiky vytvořené na Státním zdravotním ústavu Praha, Centru 
zdraví, výživy a potravin v Brně (SZÚ-CZVP) (I) a Centru podpory zdraví v Praze (CPVZ) (II). 
 
Hlavní experimentální otázky studie: 
 
A/ Odpovídají standartní obědy školního stravování v ČR pro vybranou věkovou skupinu  

strávníků 7-10 roků, svým nutričním složením očekávanému podílu 35% z celkové denní 
výživové dávky? 

B/ Jak se jednotlivé části oběda podílejí na přívodu živin? 
C/Existuje závislost mezi počtem porcí oběda vařených školní jídelnou (vydávaných  

výdejnou) a nutričním složením obědů? 
D/ Ovlivňuje používání instantních směsí obsah sodíku v polévkách/hlavních chodech? 
 
 

Monitoring – automaty a bufety 

Pokyn hlavního hygienika „Monitoring nabídky možností stravování v základních školách – automaty 
a bufety 2016“ ze dne 2. 5. 2016, č.j. 29826/2016.   

Monitoring nabídky doplňkového stravování byl proveden formou dotazníkového šetření ve 
vybraných školách. Celkem bylo provedeno 18 kontrol. Zpracované dotazníky byly uloženy do 
webového úložiště dle metodického pokynu, tabulky zjištěného sortimentu odeslány emailem. 
Kontroly byly rovněž uloženy do Informačního systému HDM – K08, „Úkol HH 2016 – automaty  
a bufety“. 

 

Krajské prioritní oblasti 

Objektivizace údajů spotřebního koše 

Odborné pracovnice oboru HDM provedly v období 1.2.2016 – 30.10.2016 sběr dat k ověření 
objektivity údajů spotřebního koše (dále jen „SK“) v zařízeních školního stravování dle vlastního 
výběru v rozsahu min. 5 kontrol na každé územní pracoviště. V rámci státního zdravotního dozoru 
bylo provedeno celkem 22 kontrol zařízení školního stravování zaměřených na správné vedení SK, 
tzv. objektivitu. Ověření objektivnosti SK bylo provedeno za libovolný měsíc roku 2016 s minimálním 
počtem 20 pracovních dnů. Kontrola objektivnosti SK byla provedena v rámci výkonu plánovaného 
státního zdravotního dozoru ve vybraných školních jídelnách cíleně se zaměřením na používané 
koeficienty, zařazení potravin do skupin a uvedení používaného programu k výpočtu SK. Při kontrole 
si pracovnice vyžádaly podklady pro ověření objektivnosti SK, tj. sestavy surovin, skladové karty apod.  
 
Všechny kontrolované školní jídelny měly vypracovaný SK a byly schopné předložit potřebné 
podklady. Ve všech případech byl k výpočtu SK používán počítačový software společnosti VIS s.r.o. 
Plzeň. Spotřební koš byl jako objektivní vyhodnocen v 8 školních jídelnách.  
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Závěr: Problematika vedení SK je dobře zmapovaná. Mimo kontroly byly vedoucí školních jídelen 
edukovány v rámci školící akce o správném vedení SK. V prioritě nebude odbor HDM nadále 
pokračovat.  

 
 
Měření faktorů prostředí 

Ve spolupráci se ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem, Centrem hygienických laboratoří - pracoviště Karlovy 
Vary, bylo provedeno měření umělého osvětlení ve vybraných prostorách školského zařízení - zjištěné 
hodnoty parametrů umělého osvětlení všech vybraných prostor vyhovovaly normovým požadavkům. 
 

 
Podněty 

Ve sledovaném období od 1.1. do 31.12. 2016 bylo šetřeno 7 podnětů od občanů. 
 

I. 4 podněty se týkaly nízkých teploty v učebnách - z toho byly 3 podněty vyhodnoceny jako 
oprávněné.  
 

II. 1 podnět se týkal výskytu vší ve školském zařízení – v tomto případě nelze jednoznačně 
posoudit, zda byl podnět oprávněný. 

 
III. 1 podnět byl od rodiče, který se obával, že se jeho dítě nakazí klíšťovou encefalitidou 

nebo lymskou boreliózou ve školní družině, neboť v rámci pobytu venku chodí děti do 
blízkého lesa. Škola učinila dostatečná preventivní opatření a rodič byl edukován.  

 
IV. 1 podnět se týkal nadměrného větrání - otevírání oken v mateřské škole.  Podnět nebyl 

oprávněný.  

 
 
 

Ostatní činnosti oboru HDM 

Školení pracovníků školních jídelen 

V období 9. – 11. 3. 2016 proběhlo pravidelné školení pracovníků školních jídelen ve spolupráci  
s  Ing. Koutnou v otázkách hygienického minima a novinek v oblasti dozoru zařízení školního 
stravování a stravování dětí (témata: nutriční doporučení ke spotřebnímu koši, projekt Zdravá školní 
jídelna, aktuality v oboru, hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení školního stravování, 
správná hygienická praxe, zásady osobní a provozní hygieny). Celkem bylo proškoleno 305 
zaměstnanců školních jídelen (80 - Cheb, 120 -  Karlovy Vary, 105 - Sokolov).   
 
Dne 21. 4. 2016 proběhla 1. regionální konference pro vedoucí školních jídelen „Novinky a trendy ve 
školním stravování 2016“ pod záštitou společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. Na konferenci byla 
uvedena prezentace na téma „Problematika školního stravování z pohledu hygienika“. 
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Podpora zdraví 

Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši 

V roce 2016 bylo vyhodnoceno celkem 40 jídelníčků ve vybraných provozovnách školního stravování, 
dle metodiky MZ „Nutriční doporučení MZ ke spotřebnímu koši“, která vstoupila v platnost 
01.09.2015.   
 

Projekt Zdravá školní jídelna  

Projekt Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a krajskými 
hygienickými stanicemi (zaměstnanci oboru hygieny dětí a mladistvých) má za cíl zvýšit nutriční 
hodnotu školního stravování a to v rámci stávající legislativy. A zároveň chce zvýšit nutriční 
gramotnost zaměstnanců školních jídelen. Projekt pracuje s 10 kritérii, která škola postupně plní dle 
svých možností.  
 
V rámci kraje je do projektu přihlášeno celkem 6 školních jídelen. K datu 30.06.2016 obdržely 2 školní 
jídelny certifikát „Zdravá školní jídelna“.   
 
 
Projekt Zdravá abeceda 

Projekt je realizován ve vybraných MŠ Karlovarského kraje. Realizaci provádí občanské sdružení AISIS.  

 

Komunikace s médii 

MVDr. Hovorková poskytovala informace k letním táborům… 
P. Jana Háčková nově zvolena tiskovou mluvčí za KHS KVK a odbor HDM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martina Burešová 
pověřená vedením  
odboru hygieny dětí a mladistvých    V Karlových Varech dne 16.01.2017 


