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Tisková zpráva
STÁTNÍ

ZDRAVOTNÍ DOZOR V ZAŘÍZENÍCH A PROVOZOVNÁCH PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI
A MLADISTVÉ V 1. ČTVRTLETÍ 2019

V prvním čtvrtletí roku 2019 jsme provedli 144 kontrol v zařízeních a provozovnách pro výchovu a
vzdělávání pro děti a mladistvé.

Za nesplnění hygienických požadavků na provoz, stavebně technický stav, vybavení a úklid jsme za první
čtvrtletí letošního roku uložili 3 pokuty v celkové výši 2 000,- Kč a za závady ve školních jídelnách skladování potravin s prošlým datem minimální trvanlivosti společně s ostatními potravinami, skladování
dodatečně zamrazených, neoznačených potravin společně s ostatními 4 pokuty v celkové výši 6 000,- Kč.
Ve spolupráci s KÚ LK (odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu) jsme se zúčastnili porad
vedoucích školních jídelen. Ty probíhaly na celkem osmi místech v LK za přítomnosti většiny vedoucích
školních jídelen. Téma našeho sdělení „Státní zdravotní dozor ve školních jídelnách“ obsahovalo
informaci o požadavcích platné legislativy v provozech školního stravování z pohledu orgánu ochrany
veřejného zdraví (KHS). „Prakticky jsme popsaly stav, jak by měla školní jídelna v ideálním případě
vypadat, jaké jsou nejčastější závady, jak řešit situace, které nejsou ideálním stavem a za co může být
uložena pokuta“, vysvětluje Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých.
„Nicméně z pravidelné a dlouhodobé kontrolní činnosti v provozech školního stravování vyplývá, že
úroveň školních jídelen v LK se stále zvyšuje, nejen co se týká vybavenosti, technologií, ale i používání
kvalitních (netradičních, regionálních) potravin a surovin pro přípravu pokrmů“, pokračuje.
Státní zdravotní dozor je prováděn dle kontrolního plánu Ministerstva zdravotnictví pro daný rok. Ten je
stanoven tak, že se zaměřuje na zařízení, kterým je v souladu s hodnocením zdravotních rizik v regionu
nutné/potřebné věnovat zvýšenou pozornost. Standardně se jedná o stravovací služby a zotavovací akce
pro děti a pro rok 2019 dále o kontroly provozních podmínek v dětských skupinách a v lesních školkách.
„V rámci krajských priorit státního zdravotního dozoru se v letošním roce zaměříme na kontroly
venkovních hracích ploch s provozovatelem, jejichž součástí bude i vyšetření písků z hlediska
mikrobiologického znečištění a chemického složení. Stejně jako v loňském roce budeme
provádět kontroly ověření jakosti pitné vody na akcích letní dětské rekreace, kde není napojení na veřejný
vodovod“, dodává Kateřina Hochmalová.
Zuzana Balašová
tisková mluvčí KHS LK
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