Zařízení pro výchovu dětí a mladistvých
Na území Moravskoslezského kraje bylo v roce 2015 registrováno, mimo zotavovací akce a stravovací
provozy, celkem 2 355 provozoven škol (mateřských, základních, středních a vyšších odborných),
školských zařízení (školních družin, internátů, domovů, středisek praktického vyučování), zařízení
zájmových (základní umělecké školy, domy dětí a mládeže, kluby), zařízení sociálně-právní ochrany,
jeslí, dětských skupin, kojeneckých ústavů a provozoven živností. Účelem kontrol v zařízeních
poskytujících výchovu, vzdělávání či zájmovou činnost dětem a mladistvým do 18 let věku je dohled
nad dodržováním stanovených podmínek pro vnitřní prostředí a jejich vybavení. V uvedených
zařízeních bylo provedeno celkem 400 kontrol, přičemž vyšší pozornost byla věnována mateřským a
základním školám a dětským domovům.
Graf. č. 1 Přehled provedeného SZD v zařízeních pro výchovu dětí a mladistvých
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Z evidovaných 724 provozoven mateřských škol (MŠ) jich bylo loni zkontrolováno 23% tj. 166 MŠ,
z toho u 27 byly zjištěny závady. Nejčastěji zjišťované závady souvisí stále ještě se stoupajícími
požadavky rodičů na umísťování dětí do mateřských škol, se zvyšováním maximálního počtu dětí ve
třídách a s opožďováním rekonstrukcí a potřebných úprav. Nedostatečné vybavení, počet
hygienických zařízení, bylo zjištěno 26 x a neodpovídající prostorové podmínky 6 x.
V základních školách bylo provedeno 103 kontrol, u 20 škol byly zjištěny závady, nejčastěji ve
vybavení hygienických zařízení žáků – 12 x, v nedostatečně prováděném úklidu - 8 x; v nesplnění
požadavků na mikroklimatické podmínky - 7 x a na osvětlení učeben a přisvětlování tabulí 5 x.
Na středních školách pak bylo provedeno 29 kontrol. Hygienické nedostatky byly zjištěny u 7 škol
opět nejčastěji ve vybavení hygienických zařízení žáků.
V roce 2015 byly prioritou odboru kontroly v dětských domovech. Naplánovaná četnost kontrol 50 %
byla dodržena, z evidovaných 34 dětských domovů bylo provedeno celkem 18 kontrol. Státním
zdravotním dozorem v těchto zařízeních nebyly zjištěny závažné hygienické nedostatky. Zjištěny byly
celkem 3, a to 1x ve vybavení pokojů, 1x v poškozené malbě na hygienických zařízeních a 1x
v nedostatečném odvětrání místnosti sloužící pro pobyt dětí a rodičů.
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