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V Liberci 22. dubna 2022 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V ZAŘÍZENÍCH A PROVOZOVNÁCH PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI  
A  MLADISTVÉ V 1. ČTVRTLETÍ 2022 

Po mimořádném období spojeném s onemocněním covid-19 se postupně vrátila KHS LK k běžné 
dozorové činnosti. V zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé její 
zaměstnanci provedli v prvním čtvrtletí letošního roku celkem 110 kontrol.   

Za uvedené období jsme uložili jednu pokutu ve výši 1 000 Kč za nesplnění povinnosti ohlásit konání 
zotavovací akce v okrese Semily.  

 

 

 

Kontrolní činnost KHS standardně vychází z kontrolních plánů Ministerstva zdravotnictví, které stanoví 
rozsah, četnost kontrol a případně priority pro daný rok. Vzhledem k epidemiologické situaci v době jejich 
tvorby a s tím související obtížnou predikcí dalšího vývoje pandemie jsou plány pro letošní rok více 
ponechány v kompetenci KHS. 

„Obsahem kontrol odboru dětí hygieny a mládeže budou samozřejmě zejména stravovací služby                            
a zotavovací akce. Budeme kontrolovat dětské skupiny, včetně způsobu zajištění stravování a povinností 
uložených jim podle zákona o ochraně veřejného zdraví v oblasti očkování to bez ohledu na jejich velikost. 
Podle potřeby zkontrolujeme ostatní zařízení pro výchovu a vzdělávání mladistvých, tím myslím MŠ, ZŠ, 
SŠ, školská zařízení, živnost i lesní školky“, vysvětluje Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny 
dětí a mladistvých KHS LK a dodává „v rámci krajských priorit státního zdravotního dozoru se v letošním 
roce opět zaměříme na ověření jakosti pitné vody na akcích letní dětské rekreace, kde není napojení na 
veřejný vodovod. Dále pak na ověření jakosti teplé vody zvláště s ohledem na riziko přítomnosti legionel 
v mateřských školách. V umývárnách dětí mateřských škol je legislativní povinnost zajistit u umyvadel 
regulaci teploty vody, přičemž je zpravidla na tuto regulaci napojena i sprcha, která není současně 
pravidelně využívána. Cílem je provést monitoring k ověření toho, jak regulace teploty vody ovlivňuje její 
jakost“, dodává Kateřina Hochmalová.  
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