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V Liberci 8. července 2009 

Tisková zpráva 

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

ZA 2. ČTVRTLETÍ 2009 

Ve 2. čtvrtletí 2009 vykonali pracovníci KHS LK státní zdravotní dozor v celkem 258 zařízeních 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 46; Jablonec n/N 62; Liberec 74; Semily 76.  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 ohrožení zdraví z hlediska 
epidemiologického.  

Za zjištěné nedostatky bylo 
v druhém čtvrtletí 2009 uloženo 
v LK 7 pokut v celkové výši           
5 600,- Kč – 6 pokut ve výši 
5 100,- Kč bylo uloženo za 
nedostatky ve stravovacích 
provozech a 1 pokuta ve výši  
500,-  za nedostatky v ubytování 
na JPA (Jablonec n/N – 1/1 000,- 
Kč, Liberec – 3/3 500,- Kč,  Semily 
– 3/1 100,- Kč).  

Závady ve stravování  
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 zavedení a dodržování postupů založených na zásadách systému 
kritických bodů (HACCP), nečistoty a nepořádek v kuchyni.  

V druhém čtvrtletí byly odebrány 2 vzorky písku z pískovišť v MŠ, oba splnily požadavky na 
hygienické limity pro vybrané indikátory mikrobiologického a parazitologického znečištění písku v 
pískovištích na venkovních hracích plochách dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 135/2004 Sb., kterou se 
stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních 
hracích ploch. 
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Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK               

Počet kontrol dle typu zařízení pro dě ti a mladistvé 
za 2. čtvrtletí 2009 v Libereckém kraji
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Stravovací zařízení

Zotavovací akce a školy v přírodě

Venkovní hrací plochy s provozovatelem 

Ostatní 


