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V Liberci 25. července 2016 

Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V ZAŘÍZENÍCH PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI A MLADISTVÉ                       

ZA 2. ČTVRTLETÍ 2016 

Ve druhém čtvrtletí roku 2016 provedli pracovníci KHS LK v zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro 

děti a mladistvé 210 kontrol - okres Česká Lípa 60; Jablonec n/N 57; Liberec 48; Semily 45. Za první 

polovinu roku je to celkem 403 kontrol.  

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za zjištěné nedostatky byly v uvedeném období uloženy dvě sankce v celkové výši 9 000 Kč. Jedna se 

týkala nedostatků provozovatele stravovací služby pro školu v přírodě (okres Liberec) a druhá školní 

jídelny (okres Jablonec n/N). Závady byly nalezeny zejména ve skladování potravin – potraviny 

s prošlou dobou spotřeby či minimální trvanlivostí, potraviny neznámého původu, uchovávání 

soukromých potravin v provozu kuchyně, špatné skladovací podmínky; a provozní hygieny.  

Ve sledovaném období byl dále proveden jeden odběr pitné vody z individuálního zdroje (vzorek 

vyhověl ve sledovaných ukazatelích), jeden odběr písky z venkovní hrací plochy s provozovatelem 

(vzorek vyhověl ve sledovaných ukazatelích) a dále jeden odběr vzorků zeminy (jeden z pěti vzorků  

nevyhověl a místo bylo zatravněno) a písku (vzorek vyhověl ve sledovaných ukazatelích) v MŠ.  

Za první pololetí letošního jsme dle metodického pokynu „nutriční doporučení ke spotřebnímu koši“  

zhodnotili 53 jídelníčků v ZŠ a MŠ Libereckého kraje. Jako problematické se stále jeví nedostatečné 

podávání syrové a tepelně upravené zeleniny, podávání uzenin ve školních jídelnách mateřských škol a 

zvýšená nabídka masa. Návrhy na zlepšení jídelníčků jsou s vedoucími školních jídelen projednávány 

tak, aby se dětem dostala vyvážená, zdraví prospěšná strava. 
 

 

 

Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK            


