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V Liberci 26. října 2022 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

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

A MLADISTVÉ VE 3. ČTVRTLETÍ 2022 

Za období letních měsíců a září provedli zaměstnanci KHS LK 183 kontrol v zařízeních a provozovnách 
pro výchovu a vzdělávání pro děti a mladistvé. Standardně nejvyšší podíl vzhledem k prázdninám 
představují kontroly na akcích letní dětské rekreace, kterých bylo 128. Ve školách a školských zařízeních 
provedli 23 kontrol, 29 kontrol ve stravovacích zařízeních a 3 kontroly dětských skupin. 

Pro pracovníky škol a školních jídelen se rozběhl nový školní rok, pro KHS to znamená pokračování ve 
stanoveném kontrolním plánu v těchto zařízeních. Období letních prázdnin využívají školy k provádění 
velkých úklidů i rekonstrukcí. Na začátku nového školního roku se pak setkáváme s vylepšenými provozy 
kuchyní, škol, zázemím pro pracovníky, které jsou nově vybaveny či vymalovány. 

Po náročném covidovém období, které do činnosti škol významně zasáhlo, nastalo v současné době další, 
a to v důsledku energetické krize. Většina škol řeší, jak ufinancovat svoje provozy, dodržet požadavky 
legislativy a zachovat prezenční výuku. 

Novela vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 
mladistvých, potom situaci ještě více znepřehlednila, 
a to vzhledem k nepřesnému výkladu části týkající se 
úpravy výměny vzduchu.  

Novela stanovuje požadavky výměny vzduchu pro 
projektování staveb, ruší rozmezí hodnot a stanovuje 
minimální hodnotu, která byla zachována na původní 
minimální hodnotě 20 m3/hod na jednoho žáka/dítě. 
Novela neupravuje režim větrání.  

Novela zrušila rovněž povolené rozmezí u teplot v prostorách a nově stanovuje pouze minimální hodnotu. 
Ta je v případě prostor určených k dlouhodobému pobytu (učebny, pracovny) stanovena na 20 oC, což 
byla teplota na spodní hranici intervalu, který platil dosud. V ostatních prostorách zařízení pro děti a 
mladistvé došlo ke snížení minimálních teplot následovně – šatny 18 oC, chodby 17 oC, tělocvičny                 
17 oC, záchody 17 oC a sprchy 21 oC.  

„Nadále tak platí doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR, ve kterém apeluje na pravidelné, intenzivní 
větrání pobytových prostor z důvodu zajištění odpovídající kvality vzduchu v pobytových prostorách, a to 
nejen s ohledem na dodržování limitních hodnot oxidu uhličitého, ale i s ohledem na prevenci respiračních 
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nákaz, jejichž vyšší výskyt je spojen s nadcházejícím ročním obdobím. Nová legislativní úprava tedy 
nezasahuje do režimu větrání ve školách, a proto je třeba připomenout, že krátkodobé, opakované, 
intenzivní větrání nezpůsobí pokles teploty v pobytové místnosti a je nutné tento režim větrání zachovat i 
v době energetické krize,“ vysvětluje Ing. Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a 
mladistvých.  

 
 

 

 

 samostatná zpráva k letní dětské rekreaci 

 

 

 

Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

https://www.khslbc.cz/wp-content/uploads/TZ-LDR-v-LK-2022_shrnuti.pdf

