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Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH VE 3. ČTVRTLETÍ 2018 

Ve třetím čtvrtletí roku 2018 provedli zaměstnanci odboru hygieny dětí a mladistvých KHS LK 152 

kontrol - okres Česká Lípa 57; Jablonec n/N 21; Liberec 39; Semily 35.  

  

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritou státního zdravotního dozoru jsou v tomto období akce dětské letní rekreace. Letní dětská sezona 

proběhla klidně. Vysoké nároky byly vzhledem k mimořádně horkému létu kladeny na pořádající osoby, 

kdy musel být často zajišťován náhradní program s omezením fyzických aktivit dětí a přesun aktivit do 

stinných míst. Komplikací pro některé organizátory bylo mimořádné zajištění náhradního zásobování 

pitnou vodou. 

         Letní dětská rekreace v LK v roce 2018                    Zásobování letních táborů pitnou vodou 

Za zjištěné závady jsme v tomto období uložili celkem 12 pokut v celkové výši 12 000,- Kč. S výjimkou 

jedné pokuty ve výši 2 000,- Kč, která byla uložena za závady při provozu stravování ve školní jídelně 

MŠ (skladování potravin s prošlou dobou minimální trvanlivosti společně s ostatními potravinami, výskyt 

hmyzu v potravinářských prostorách, absence odsávání par, poškozené povrchy zařízení), byly všechny 

ostatní uloženy v souvislosti letní dětskou rekreací. Dále jsme jednou uložili správní trest formou tzv. 

napomenutí - za závady týkající se nedostatku hygienických zařízení a stavebně technického stavu.  

Se začátkem školního roku pokračujeme v kontrolách dle kontrolního plánu zejména ve školách a 

školských zařízení, nadále sledujeme nutriční ukazatele školního stravování dle metodik Ministerstva 

zdravotnictví (dosud jsme zhodnotili 39 jídelníčků). 

„Pokračujeme také v kontrolách dětských skupin a to z hlediska provozních podmínek a způsobu zajištění 

stravování. V Libereckém kraji evidujeme 20 provozoven dětských skupin do 12 dětí a 11 provozoven 

dětských skupin nad 12 dětí. Ke konci třetího čtvrtletí jsme jich zatím zkontrolovali 10. Stravování je 

většinou zajištěno formou dovozu z různých stravovacích zařízení (školní jídelny základních a 

mateřských škol, z restaurací, z firemní jídelny, ze soukromé firmy školního stravování, eventuálně stravu 

zajišťují rodiče samostatně formou donášky). Shledali jsme nedostatky spočívající mj. ve špatně 

vypracovaném provozním řádu, nedostatečném větrání, skladování potravin, v absenci zdravotního 

průkazu“, říká MUDr. Jana Pilnáčková, ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví KHS LK. 

Vzhledem k tomu, že nedostatky byly méně závažného charakteru, byly řešeny formou napomneutí. 

Zuzana Balašová 

tisková mluvčí KHS LK 

http://www.khslbc.cz/wp-content/uploads/TZ_LDR_LK_2018_shrnuti.pdf
http://www.khslbc.cz/wp-content/uploads/TZ_RU_jakost_vody_LDR18.pdf

