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Počet kontrol dle typu zařízení pro dě ti a mladistvé 
za 4. čtvrtletí 2010 v Libereckém kraji

12

23

56

81

Školy

Školská zařízení

Stravovací zařízení

Zotavovací akce a jiné podobné akce pro děti

Ostatní 

4

7

18

okres Česká Lípa

20

7

14

okres Jablonec n/N

20

34

5

1

okres Liberec

7

9

2

15

okres Semily

V Liberci 17. ledna 2011 

Tisková zpráva 

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

ZA 4.ČTVRTLETÍ 2010 

V posledním čtvrtletí roku 2010 provedli pracovníci KHS LK státní zdravotní dozor v celkem 
163  zařízeních pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé (Za rok 2010 tak celkem provedli 
819 kontrol). Počty kontrol jsou v jednotlivých okresech LK v souladu s kontrolním plánem MZ 
ČR – okres Česká Lípa 29; Jablonec n/N 41; Liberec 60; Semily 33.  

 

Za zjištěné nedostatky 
jsme ve čtvrtém  čtvrtletí 
2010 uložili v LK  celkem  
3 sankce v celkové výši   
1 500,- Kč,  všechny ve 
stravovacích zařízeních 
(Liberec 2/1 000,- Kč, Semily 
– 1/500,- Kč).  

 

 

 

Zjišťovaná pochybení ve školních jídelnách - nedodržení data minimální trvanlivosti či data 
použitelnosti,skladování neoznačených potravin a polotovarů, nevyhovující stav stěn, podlah a 
stropů, nedostatky v provozní hygieně.  

V rámci provedených zkoušek a měření v zařízeních pro výchovu a vzdělávání dětí a 
mladistvých byl zjištěn v šesti případech nevyhovující výsledek umělého osvětlení ve školních 
učebnách. Ve třech pískovištích, která se nacházejí v areálu veřejných hracích ploch 
s provozovatelem nebyly splněny požadavky na hygienické limity mikrobiologického znečištění 
písku. Písek byl vyvezen, na příští sezónu bude dodán nový.  

 
Počty kontrol dle typu zařízení 

                                                    v jednotlivých okresech LK za 4. čtvrtletí 2010 
 

   
 
  
 

 
 
 

 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK               


