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Počet kontrol dle typu zařízení pro dě ti a mladistvé 
za 1. čtvrtletí 2011 v Libereckém kraji
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Školy
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Stravovací zařízení

Zotavovací akce a školy v přírodě
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okres Jablonec n/N
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okres Semily

V Liberci 29. dubna 2011 

Tisková zpráva 

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

ZA 1.ČTVRTLETÍ 2011 

Za první čtvrtletí letošního roku provedli pracovníci KHS LK státní zdravotní dozor v celkem 189 
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 44; Jablonec n/N 55; Liberec 67; Semily 23.  

 

Za zjištěné nedostatky byly               
za první čtvrtletí 2011 uloženy  
celkem  4 sankce v celkové výši  
5 100,- Kč. V jednom případě 
bylo odstranění nedostatků 
uloženo formou vymahatelného 
opatření – provedení sanitace 
skladu a přípravny potravin.  

Nejčastěji byly zjištěny závady 
ve stravovacích zařízeních - 
 provozní hygieně (nepořádek), 
při skladování (nedodržování 

skladovacích teplot, společné skladování neslučitelných druhů, skladování neoznačených potravin a 
polotovarů a dodatečně zmražených potravin,  dodržování záručních lhůt potravin). Při přípravě pokrmů 
je nejčastější závadou záměna pracovních ploch  a křížení činností Dále byly zjišťovány stavebně 
technické závady a nedostatky ve vybavení a to jak ve školních stravovacích zařízeních, tak  i v 
budovách základních i mateřských škol.  

 
                     Počty kontrol dle typu zařízení 
         v jednotlivých okresech LK za 1. čtvrtletí 2011 

 

 
 
  
 

 
 

Hodnocení jídelníčků dle doporučené pestrosti provádí KHS LK v rámci monitoringu výživy dětí  
s cílem dosáhnout lepší kombinace živin a ozdravění jídelníčku i v rámci současného spotřebního koše. 
Ze strany školských zařízení jsou doporučení vnímána pozitivně. Za první čtvrtletí bylo zhodnoceno               
11 jídelníčků.  
 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK      
          


