
Krajská  hygienická  stanice Libereckého kraje 
se sídlem v Liberci 

Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 

V Liberci 14. dubna 2008 

Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V ZAŘÍZENÍCH PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI A MLADISTVÉ  ZA 
1.ČTVRTLETÍ 2008 

Za 1. čtvrtletí 2008 vykonali pracovníci KHS LK státní zdravotní dozor v celkem 180 zařízeních pro 
výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé. Počty kontrol jsou v jednotlivých okresech LK jsou 
v souladu s kontrolním plánem MZ ČR – okres Česká Lípa 37; Jablonec n/N 36; Liberec 52; Semily 55.  
Největší podíl mezi kontrolovanými zařízeními pro děti a mladistvé standardně zaujímají stravovací 
služby                 (v celém kraji i v jednotlivých okresech), u nichž je nejvyšší míra rizika z hlediska 
epidemiologického.  

Za zjištěné nedostatky bylo 
uloženo v LK 9 pokut v celkové 
výši 16 300,- Kč. Všechny pokuty 
byly uloženy v okrese Liberec za 
zjištěné nedostatky ve stravování,  
1 pokuta ve výši 500,- Kč byla 
uložena v MŠ za  kombinaci závad 
ve stravování a nedořešené 
technické úpravy na sociálním 
zařízení dětí.  

Poče t kontrol dle  typu zařízení pro dě ti a mladis tvé  
za 1. čtvrtle tí 2008 v Libereckém kraji

9

16

43
112

Školy

Školská zařízení

Stravovací zařízení

Zotavovací akce a školy v přírodě
Závady ve stravovacích provozech – 
zahrnovaly  především:  záměnu  
pracovních ploch či jejich neoddělení, 
překračování doby spotřeby či 

minimální trvanlivosti, nedodržování chladícího/teplotního řetězce při přípravě a skladování potravin, dodatečné 
zamrazování potravin/pokrmů, nedostatky v systému kritických bodů HACCP, neplnění spotřebního koše 
potravin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.  

V prvním čtvrtletí byla provedena 4 měření osvětlení  - 2x v MŠ (okres Jablonec n/N), 1x v ZŠ a 1x ve 
školní družině (okres Liberec). Ze čtyř měření byl pouze jeden výsledek vyhovující a to v MŠ. 
Zřizovatelé/provozovatelé situaci  řešili/řeší – zpracováním PD,  úpravami osvětlovacích soustav tak, 
aby osvětlení  vyhovovalo požadavkům legislativy.  
 

Počty kontrol dle typu zařízení 
v jednotlivých okresech LK 
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okres Česká Lípa
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