
Krajská  hygienická  stanice Libereckého kraje 
se sídlem v Liberci 

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

V Liberci 29. října 2009 
Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V ZAŘÍZENÍCH PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI A MLADISTVÉ                  
ZA 3. ČTVRTLETÍ 2009 

Ve 3. čtvrtletí 2009 zkontrolovali pracovníci KHS LK celkem 240 zařízení pro výchovu a vzdělávání 
pro děti a mladistvé. Počty kontrol jsou v jednotlivých okresech LK v souladu s kontrolním plánem MZ 
ČR – okres Česká Lípa 57; Jablonec n/N 55; Liberec 69; Semily 59.   
Prioritou státního zdravotního dozoru byl v tomto období jako každoročně průběh letní dětské rekreace.  

 Počet kontrol dle typu zařízení pro děti a mladistvé 
za 3. čtvrtletí 2009 v Libereckém kraji

320

115

8

25

69

Školy

Školská zařízení

Stravovací zařízení

Zotavovací akce a školy v přírodě

Venkovní hrací plochy s provozovatelem

Ostatní 

ZPRÁVA O PRŮBĚHU LETNÍ DĚTSKÉ 
REKREACE V ROCE 2009 – LIBERECKÝ KRAJ 

Za zjištěné nedostatky jsme ve třetím 
čtvrtletí 2009 uložili v LK 26 pokut 
v celkové výši 15 800,- Kč.  Většina 
pokut byla uložena za nedostatky 
zjištěné v souvislosti s průběhem letní 
dětské rekreace – konkrétně 21 sankcí 
v celkové výši 11 300,- Kč. Ve 
školních jídelnách jsme uložili               
4 pokuty v celkové výši 2 500,- Kč 

(Liberec – 3/1 500,- Kč, Semily – 1/1 000,- Kč). Zjistili jsme zejména tato pochybení - záměna  nebo slučování 
pracovních ploch pro zpracování neslučitelných druhů potravin, překračování doby spotřeby či 
minimální trvanlivosti u používaných potravin a nedostatky v čistotě. Například byla zjištěna 
manipulace se syrovým masem na pracovní ploše určené pro zpracování potravin určených k přímé 
spotřebě ve stravovacím zařízení pro děti do 3 let. Takové pochybení by mohlo být příčinou závažného 
hromadného onemocnění.  
V rámci provedených zkoušek a měření v zařízeních pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých byl 
zjištěn nevyhovující výsledek umělého osvětlení v MŠ v okrese Liberec. Dále bylo vyšetřeno 9 vzorků 
písku z pískovišť, která se nacházejí v areálu veřejných hracích ploch s provozovatelem. Pouze 
v jednom případě nebyly splněny požadavky na hygienické limity mikrobiologického znečištění písku a 
písek byl okamžitě vyměněn. V MŠ v okrese Česká Lípa rozbor vody prokázal nesoulad s požadavky na 
jakost pitné vody. Byl vydán okamžitý zákaz používání nejakostní pitné vody  a nařízeno náhradní 
zásobování do doby odstranění závady.  

Počty kontrol dle typu zařízení 
za 3. čtvrtletí 2009 v jednotlivých okresech LK 
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Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK               
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