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Výsledky státního zdravotního dozoru ve školách 
a školských zařízeních v Moravskoslezském kraji 

Orgán ochrany veřejného zdraví se při své dozorové činnosti řídí plánem kontrolní 
činnosti. Metodiku pro jeho sestavování každoročně vydává Ministerstvo 
zdravotnictví České republiky, které je ve smyslu ustanovení § 80 odst. 3 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákona č. 258/2000 Sb.“) oprávněno 
stanovit orgánům ochrany veřejného zdraví rozsah a četnost kontrol. 

Krajské hygienické stanice jsou pak povinny vykonávat státní zdravotní dozor podle 
těchto plánů, a to ve smyslu ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.  

V roce 2019 bylo v souladu s výše uvedeným provedeno 1 460 kontrol ve školách, 
školských zařízeních, ve stravovacích službách, v zařízeních dětské rekreace a 
ostatních zařízeních typu: zařízení sociálně právní ochrany dětí, živnosti, malé (do 12 
dětí) a velké dětské skupiny (od 13 do 24 dětí), zvláštní dětská zdravotnická zařízení 
či venkovní hrací plochy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 1 Rozložení státního zdravotního dozoru v zařízeních a provozovnách pro děti 2019 

 
Školy a školská zařízení 

Na území Moravskoslezského kraje bylo v roce 2019 registrováno celkem 2 270 
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) 
a v neposlední řadě zařízení pro výkon ústavní výchovy a pro preventivně výchovnou 
péči (diagnostické ústavy, střediska výchovné péče, výchovné ústavy, dětské 
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domovy). Účelem kontrol v těchto zařízeních je dohled nad dodržováním 
stanovených podmínek pro vnitřní prostředí a jejich vybavení, které jsou zakotveny 
ve vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění 
pozdějších předpisů. V roce 2019 bylo provedeno celkem 560 kontrol, přičemž vyšší 
pozornost byla věnována zejména mateřským a základním školám.  

Mezi nejčastější závady, které byly v rámci státního zdravotního dozoru shledány, 
bylo jednoznačně stejně jako v roce 2018, nedostatečná vybavení hygienických 
zařízení, ať už zařizovacími předměty (hygienické kabiny, sprcha, umyvadla) či 
potřebami pro osobní hygienu dětí, žáků (zajištění osoušení rukou, zajištění 
dávkovačů mýdla s prostředkem na mytí rukou apod.), dále pak nedostatečný úklid 
a přijetí dítěte do mateřské školy bez řádného očkování, které je důležité pro 
zachování imunity v kolektivu předškolních dětí. 

 

Stravovací služby (pro děti, žáky, studenty) 

V Moravskoslezském kraji jsme v roce 2019 evidovali 1 404 provozoven stravovacích 
služeb (školní jídelny, školní jídelny – vývařovny, školní jídelny – výdejny, školní 
kantýny, ostatní stravovací služby), kontroly byly provedeny v 703 z nich. Podmínky 
pro přípravu a výdej stravy pro děti a mladistvé, kvalita a pestrost podávaných 
pokrmů, a také úroveň znalostí pracovníků těchto provozů jsou ve většině na velice 
dobré úrovni, což potvrzuje fakt, že hygienické nedostatky jsou zjišťovány pouze 
v cca 10 %. Jednalo se zejména o neuplatňování znalostí nutných k ochraně 
veřejného zdraví při výkonu epidemiologicko – závažné činnosti, o nedodržení 
postupů HACCP, o nedodržení podmínek pro skladování potravin, o prošlé záruční 
lhůty, o nezajištění stavebně – technického stavu provozovny nebo o značení 
potravin.  

Tabulka č. 1 Přehled nejčastějších případů nedodržení požadavků právních předpisů, 
srovnání 2015 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Osobní hygiena personálu 17 2 9 1,2 7 1 10 1,5 11 1,6
Provozní hygiena 46 5 53 7,2 40 5.3 34 5,1 14 2
Stavebně-technický stav provozovny 97 11 50 6,8 44 5,8 54 8,1 24 3,4
Podmínky skladování potravin 28 3 14 2 18 2,4 22 3,3 14 2
Datum použitelnosti, minimální trvanlivosti 20 2 18 2,5 26 3,4 31 4,7 30 4,3
Sledovatelnost, doklady o původu potravin 8 1 13 1,8 19 2,5 18 2,7 15 2,1
Manipulace s potravinami, křížení 10 1,2 37 5 13 1,7 15 2,25 7 1
Uvádění pokrmů do oběhu 8 1 2 0,3 6 0,8 10 1,5 8 1,1
Postupy na zásadách HACCP 17 2 14 2 9 1,2 30 4,5 18 2,6

201920182017Parametry/nedostatky 2015 2016

http://www.khsova.cz/


Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 

Tel: 595 138 111, Fax: 595 138 109 
podatelna@khsova.cz, www.khsova.cz, ID datové schránky: w8pai4f 

 

 
Součástí plánu kontrolní činnosti pro rok 2019 byly Ministerstvem zdravotnictví 
České republiky stanovené mimo jiné celostátní prioritní oblasti. Na úseku hygieny 
dětí a mladistvých, respektive u škol a školských zařízení, se jednalo o následující 
prioritu: 

 
1. Kontrola nutričních ukazatelů: V plánu bylo zhodnotit 55 jídelníčků včetně 
provedení objektivizace údajů vložených do spotřebního koše. Za Moravskoslezský 
kraj bylo nakonec zhodnoceno o 25 jídelníčků více než bylo plánováno, zejména 
z důvodu přijatých podnětů občanů na kvalitu stravy nebo také z důvodu poradenské 
činnosti terénních pracovníků. 

V rámci hodnocení bylo odebráno celkem 112 jídelníčků v 80 provozovnách. 
Jídelníčky určené dětem MŠ: 16x výborný, 29x velmi dobrý, 8x dobrý. Celkem 
hodnoceno 53 jídelníčků. Strava podávána žákům ZŠ: hodnoceno 59 jídelníčků, ve 
3 případech hodnoceno také menu 2. Menu č. 1: 19x výborný, 33x velmi dobrý, 7x 
dobrý, Menu č. 2: 1x výborný, 1x velmi dobrý, 1x dobrý.  (Ve 32 případech se jednalo 
o společný jídelníček pro MŠ a ZŠ, hodnoceny však musely být zvlášť – celodenní 
stravování MŠ x obědy ZŠ). 

Zároveň byla provedena objektivizace spotřebních košů s výsledkem: 48% 
spotřebních košů neobjektivních. Převažujícím  nedostatkem pak bylo chybné 
přiřazení koeficientů jednotlivých potravin, surovin ve vedení spotřebního koše. 

 
2. Kontrola provozních podmínek včetně způsobu zajištění stravování 
v dětských skupinách: Plánováno bylo provést státní zdravotní dozor v minimálně 
15 zařízeních Moravskoslezského kraje. 

Celkem provedeno 68 kontrol včetně vyplnění dotazníku zaměřeného na monitoring 
poskytování stravovací služby a její úroveň: 25 malých dětských skupin a 13 velkých 
a 30 kontrol v ostatní stravovací službě dětské skupiny. Kontrolní zjištění byla 
následovná: Stravování: nejčastěji zajištěno výdejnou stravy (obědy) – resp. 
dovozem stravy. U některých skupin funguje výroba svačinek a přesnídávek, 
výjimečně donáška rodičem. Pitný režim si dětské skupiny zajišťují svépomocí. 
Provoz dětských skupin se převážně umísťuje do prostor, které byly zkolaudovány k 
tomuto účelu (nové prostory), nebo byl změněn jejich účel užívání (rodinné domy….) 
nebo již dříve sloužily dětem předškolního věku (bývalé mateřské školy, jesle, 
živnosti péče o děti do 3 let věku v denním režimu). Pobyt venku je zajištěn 
prostřednictvím vlastního pozemku (u velkých dětských skupin vždy), příp. jsou 
k dispozici v docházkové vzdálenosti okolní hrací plochy, parky… Hygienické 
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nedostatky zjištěné v dětských skupinách: V malých dětských skupinách se 
jednalo o nedodržení požadavků pro osobní hygienu pečujících osob a dětí a o přijetí 
dětí bez řádného očkování. Ve stravovacím úseku dětských skupin bylo řešeno 
neproškolení personálu, nedodržení požadavků na sledovatelnost potravin, 
nedodržení postupů HACCP,  nedodržení požadovaných teplot pokrmů, osobní 
hygiena personálu, uložení soukromých předmětů v prostorách, kde se manipuluje s 
potravinami.  

V rámci Moravskoslezského kraje byl ve spolupráci s Ministerstvem práce 
a sociálních věcí uskutečněn v květnu a v září kulatý stůl na téma: Hygienické 
požadavky na dětské skupiny a Stravování v dětských skupinách včetně HACCP. 

3. Kontrola lesní MŠ: V Moravskoslezském kraji je v rejstříku škol a školských 
zařízení evidována pouze jedna lesní MŠ na území města Ostravy, která byla 
zkontrolována. Kontrolou nebyly zjištěny  hygienické nedostatky. 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě si 
současně stanovila také krajské prioritní oblasti, kterými na úseku hygieny dětí 
a mladistvých byly tyto následující: 

 
1. Účinnost čištění a dezinfekce ve stravovacích provozech: 

na každém územním pracovišti krajské hygienické stanice byly za rok 2019 
zkontrolovány v průběhu roku 2 zařízení školních jídelen a školních jídelen – 
výdejen, celkem za kraj 12 zařízení. V jednom zařízení bylo odebráno 5 vzorků 
z čistých pracovních ploch, předmětů, instalací a zařízení, ve kterých se stanoví 
kvalitativně Enterobacteriacae, které jsou indikátory fekálního znečištění a jejich 
přítomnost signalizuje, že ve stravovacím provozu není prováděná účinná dezinfekce 
a sanitace, což je porušením kap.II, čl.4 odst.2 a přílohy č.II., kap.V, bod 1a) Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin, ve kterém se uvádí, 
že všechny předměty, instalace a zařízení, se kterými přicházejí potraviny do styku 
musí být důkladně očištěny a podle potřeby dezinfikovány. Čištění a dezinfekce se 
musí provádět tak často, aby se vyloučilo riziko kontaminace. Zároveň bylo 
v průběhu roku zkontrolováno 12 zařízení, u nichž předmětem kontroly byla také 
údržba nádob k zajištění pitného režimu. 

Celkem bylo provedeno 13 odběrů, při nichž bylo odebráno 65 vzorků. 11 vzorků 
v 5 zařízeních bylo pozitivních. U nápojů bylo provedeno 12 odběrů, odebráno 

http://www.khsova.cz/


Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 

Tel: 595 138 111, Fax: 595 138 109 
podatelna@khsova.cz, www.khsova.cz, ID datové schránky: w8pai4f 

 

60 vzorků. 10 vzorků ve 4 zařízeních bylo pozitivních. Celkem byla 9x  nařízena 
sanitace, která byla vždy ověřena kontrolním odběrem. 

 
2. Zotavovací akce a jiné podobné akce: 

V roce 2019 proběhlo na území Moravskoslezského kraje 164 zotavovacích akcí 
(262 běhů), na kterých se zrekreovalo 16 822 dětí, a dále 47 jiných podobných akcí 
(73 běhů). Těch se účastnilo 1 566 dětí.  

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
provedli celkem 118 kontrol. Na 19 táborech byly shledány hygienické nedostatky, a 
to zejména ve zdravotnické dokumentaci dětí a fyzických osob, ve zdravotním 
zabezpečení akce, ve stravování dětí, v zásobování akce pitnou vodou. Za tyto 
nedostatky pak byla uložena sankce v celkové výši 67 000 Kč.  

V roce 2019 zasahovala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostravě u 5 epidemických výskytů infekčního onemocnění. Podáno bylo 
celkem 8 podnětů občanů, nejčastěji na hygienicky závadný stav či zdravotní potíže 
dětí. 5 podnětů bylo oprávněných či částečně oprávněných. 

Na území Moravskoslezského kraje v době táborové sezóny byly klimatické 
podmínky příznivé, tudíž žádný z táborů nemusel být evakuován z důvodu záplav, 
povodní, větrných polomů apod.  

V porovnání s předešlými sezónami lze konstatovat nárůst hygienických nedostatků 
zjištěných zejména u méně zkušených provozovatelů. Ti zkušenější si drželi svůj 
standard. 

 
3. Venkovní hrací plochy:  

Cílem bylo:  

 zkontrolovat dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a příslušného prováděcího právního předpisu, 

 postupně zmapovat počty venkovních hracích ploch s pískovištěm u 
mateřských škol a zkolaudovaných veřejných venkovních hracích ploch 
s pískovištěm. 

V průběhu roku 2019 bylo provedeno 14 specifických kontrol, zaměřených na 
provozní podmínky. Součástí 2 kontrol byl také odběr 10 vzorků písku na ověření 
mikrobiální a parazitární kontaminace pískovišť s výsledkem negativní. 
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Za účelem získání úplného seznamu nově vzniklých hracích ploch bude i 
v následujícím období probíhat monitoring.  

 

Z mimořádných činností pracovníků Krajské hygienické stanice Moravsko-
slezského kraje se sídlem v Ostravě nelze opomenout projekty zaměřené na zdravou 
výživu: 

• Edukace dětí v mateřských školách  
Cílem bylo zábavnou formou dětem přiblížit zdravý životní styl, který zahrnuje nejen 
zdravou výživu, ale také pravidelný pohyb, sportovní aktivitu. Ukázat dětem jak to, co 
jíme, ovlivňuje, naši hmotnost. Edukace úspěšně provedena v 7 MŠ (169 dětí). 

 
Obr. č. 1 Ukázka edukace dětí v mateřské škole 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Projektové dny v základních školách 

Pro tento účel byla vytvořena interaktivní prezentace, jejímž cílem bylo žáky aktivně 
zapojit a ponořit do problematiky zdravé výživy. Prezentace kladla důraz na 
pravidelnost, přiměřenost a rozmanitost stravy, na pitný režim, vysvětlila žákům 
výživovou pyramidu. Poskytla tak veškeré informace, které žáci využili jak při práci ve 
skupinách, tak také v samostatné práci při vyplňování pracovního listu. Práce ve 
skupinách byla rozdělena do 5 činností, a to: 1. Poznávání obilovin a semen, 2. 
Práce s potravinovou pyramidou, 3. Množství cukru v nápojích – volba vhodného 
nápoje k zajištění pitného režimu, 4. Zdroje vitamínů a minerálních látek 5. 
Charakteristika makroživin a jejich potravinové zdroje.  

Projekt se setkává s velkým úspěchem, v roce 2019 jsme s tímto projektem 
seznámili žáky 4 ZŠ, resp. 9ti tříd (229 žáků).  
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Obr. č. 2 Ukázka projektového dne v základních školách 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
• Projekt SZÚ:  Zdravá školní jídelna,  

jehož cílem je v rámci školního stravování podávat pestrou, nutričně vyváženou a 
chutnou stravu.  

Úspěch samotného projektu je postaven na třech základních pilířích: 

 
Obr. č. 3 Logo projektu Zdravá školní jídelna 

 
 
 

 
 
 Vzdělaný personál jídelny: personál školní jídelny by měl disponovat 

dobrými znalostmi o správné výživě dětí, měl by umět plánovat pestrý jídelní 
lístek, vařit pokrmy z čerstvých surovin, dochucovat pokrmy s ohledem na 
samotného strávníka a samozřejmě znát a plnit platnou legislativu. 

 Informovaný strávník: děti by se měly o správné výživě dozvídat vhodným 
způsobem z výuky, měl by být motivovány ze strany pedagogů a utvářet si tak 
správné stravovací návyky. 

 Motivující pedagog a vedení školy: pedagog motivuje, jde příkladem, 
vedení školy by mělo podporovat snahy školní jídelny a zároveň propojovat 
spolupráci školní jídelny a pedagogů. 

V současné době je zapojeno 28 ŠJ usilující o certifikaci a dalších 6 již 
certifikovaných ŠJ. KHS MSK disponuje 7 lektory. 
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• Školní jídelna zdravě a chutně! – O čokoládovou vařečku 
Soutěž je určena žákům a žákyním základních škol v Ostravě, kteří mají zájem o 
gastronomii a hodlají se tomuto oboru v budoucnu věnovat profesionálně nebo jako 
zajímavému a užitečnému koníčku.  

Pořadatelem je Střední škola společného stravování, Ostrava Hrabůvka, Magistrát 
města Ostravy. V roce 2019 proběhl již 21. ročník. 

 

Obr. č. 4 Logo projektu O čokoládovou vařečku 

 

 
 
 
 
 
 

• Fajné školní bistro 
Snahou města Ostravy a jeho partnerů je zkvalitnit stravování ve školních jídelnách 
tím, že dětem budou nabízeny tradiční potraviny netradiční formou s využitím 
aktuálních trendů. Menu vymýšlí a ve školní jídelně připravuje známý ostravský 
kuchař David Valíček. V roce 2019 byl uskutečněn pilotní projekt na Základní škole I. 
Sekaniny V Ostravě – Porubě. Město plánuje zrealizovat tento projekt také na 
dalších 12 základních školách. 

Obr. č. 5 Logo projektu Fajné školní bistro 
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V roce 2019 jsme se zabývali i dalšími preventivními programy týkající se dětí: 

• Edukace dětí na I. ZŠ – školní brašna 
Cílem tohoto mimořádného úkolu bylo:  

o ověřit časovou zátěž nošení školní brašny na I. stupni ZŠ (dotazník), 
o ověřit hmotnost školních brašen v souvislosti k hmotnosti konkrétního 

žáka v jedné třídě I. stupně ZŠ na každém ÚP, 
o ověřit vybavení ZŠ nábytkem zohledňujícím rozdílnou tělesnou výšku 

žáků (nastavitelný nábytek, různé velikostní typy nábytku ve shodě 
s nornou ČSN EN 1729-1), 

o edukovat žáky i pedagogy v jedné třídě I. stupně ZŠ na každém ÚP o 
ergonomii sedu, 

o demonstrovat rozdíly v sedu při špatně zvoleném velikostním typu 
nábytku, 

o předat zdravotně výchovné materiály (plakáty, brožuru) týkající se 
výběru školní brašny, správného sedu.  

 

Celkem provedena edukace v 10 ZŠ, ve 13 třídách (240 žáků). 

 
• Monitoring kvality nápojů nabízených ve školních jídelnách v MSK 

Cílem tohoto mimořádného úkolu bylo:  

o ověřit možnosti zajištění pitného režimu ve školách, 
o ve ŠJ porovnat nabídku nápojů s metodikou MZ ČR Nutriční 

doporučení ke spotřebnímu koši, 
o ověřit stav, údržbu, popř. dezinfekci barelů, várnic, zásobníků 

využívaných k zajištění pitného režimu ve školních jídelnách, popř. 
výdejnách, 

o nepřímo prokázat nedostatečné postupy při zajištění účinného čištění a 
dezinfekce barelů, várnic, zásobníků, z kterých jsou nápoje podávány 
dětem v zařízeních školního stravování a zároveň tím prokázat 
neuplatňování správné hygienické praxe, 

o ověřit, množství cukru v podávaných nápojích. 
 

Odebráno bylo všech naplánovaných 60 vzorků, 10 vzorků ve 4 zařízeních 
bylo pozitivních. Nařízena sanitace, jejíž účinnost musela být ověřena 
kontrolním odběrem a uložena sankce. 
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Obsah cukru v nabízených nápojích:  

• Počet kontrolovaných zařízení: 69, nabídka 2 a více nápojů: 64 zařízení – 39x 
kohoutková voda nejčastěji v kombinaci s čajem či džusem, 

• 5 zařízení: nabídka pouze 1 nápoje – 3x slazený (1x nad doporučenou 
hodnotu), 2x neslazený, 

• provedeno 77 měření ochucených nápojů, 31 z nich pod doporučenou 
hodnotou 2 g/100 ml, 46 pak bylo nad tuto hodnotu. Průměrné množství cukru 
v ochucených nápojích bylo 3,1 g/100 ml, dvojnásobné množství cukru než 
doporučená hodnota bylo v 19 nápojích. Nejvyšší obsah cukru byl v mléce 
s grankem, a to 13,3 g/100 ml.  

 
• Monitoring kvality vnitřního prostředí ve školách 

Součástí státního zdravotního dozoru ve školách bylo orientační měření koncentrace 
CO2. Bylo měřeno:  

 61 ZŠ, 113 tříd: 35 koncentrace oxidu uhličitého vyhovující, v 32 případech na 
limitu a ve 46 případech nevyhovující.  

 81 MŠ: provedeno 109 měření, v limitu bylo 60 heren, na limitu 27 heren a 22 
jich bylo nad limitem.  

 4 SŠ bylo provedeno 10 měření, z toho pouze 4 třídy byly v limitu, 2 na limitu 
a 4 nevyhovovaly hygienickému požadavku.  

 3 ostatní zařízení pro děti, kde byla provedena 4 měření s výsledkem 
vyhovující. 

 
Graf. č. 2  Koncentrace CO2 ve školách 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U tříd, které vykazovaly koncentraci CO2 nad limitem 1500 ppm nebo na jeho limitu, 
byla pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě provedena edukace pedagogického personálu a vedení školy o možném 
dopadu „vydýchaného vzduchu“ na zdraví dětí a zároveň byly vysvětleny základní 
principy účinného větrání.   
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V rámci mimořádných úkolů byla řešena problematika bezpečnosti pokrmů 
připravovaných v provozovnách školního stravování. 

Cílem bylo:  

• Ověřit podmínky zajištění bezpečnosti připravovaných dietních pokrmů při 
výběru potravin, jejich skladování, přípravě, manipulaci a distribuci dietní 
stravy. 

• Ověřit postupy založené na zásadách HACCP . 
• Ověřit způsob zajištění receptur pro dietní stravování. 
• Ověřit oprávněnost poskytovat dietní stravování. 
• Kontrola značení vstupních potravin: "BEZ LEPKU" a "SE SNÍŽENÝM 

OBSAHEM LEPKU" v závislosti na množství lepku v potravině. 
• Zmapovat počet ŠJ s přípravou dietního stravování, popř. ŠJ – výdejny, které 

tuto stravu vydávají. 
• Ověřit kvalitu dietních pokrmů laboratorním rozborem na přítomnost alergenů, 

resp. lepku. 
• Ověřit správnost značení alergenů v jídelním lístku nejen dietních pokrmů. 

 
Celkem bylo provedeno 19 laboratorních analýz v 15 pokrmech (resp. v 15 
provozovnách) na přítomnost lepku či jiného alergenu, z toho 10 analýz na 
přítomnost lepku, všechny s výsledkem negativní a 9 analýz v 5 pokrmech (resp. v 5 
provozovnách) na přítomnost jiného alergenu, který nebyl značen požadovaným 
způsobem. U 3 vzorků ve 2 pokrmech (resp. ve 2 provozovnách) se prokázala 
přítomnost alergenů vejce a hořčice, o nichž spotřebitel nebyl informován. Příčinou 
byla nedůslednost vedoucí školní jídelny. V roce 2020 v těchto provozech bude 
provedena následná kontrola zaměřená právě na značení alergenů. 

 
Sankce a opatření 2019 

V roce 2019 se v zařízeních a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí uložilo 
celkem 180 sankcí v celkové výši 450 500 Kč. Nejčastěji se tyto sankce týkaly 
školských stravovacích provozů: celkem uloženo 113 sankcí v celkové výši 219 500 
Kč, z toho 2 sankce za neznačení alergenů ve výši 9 000 Kč, 9 sankcí za neúčinné 
čištění a dezinfekci ve výši 22 000 Kč. V loňském roce bylo přistoupeno 3krát 
k pozastavení činnosti školní jídelny z důvodu nevyhovující kvality pitné vody, v 10 
případech jsme nařídili sanitaci provozovny z důvodu nevyhovující provozní hygieny. 
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V ostatních případech, respektive v 38 případech, se jednalo o sankce uložené 
především ve školách, školských zařízeních v celkové výši 186 000 Kč, dále bylo 19x 
trestáno porušení hygienických limitů na zotavovacích akcích, sankce činila 67 000 
Kč. V dětských skupinách bylo uloženo celkem 9 sankcí v celkové výši 22 000 Kč a 
dále bylo ukončeno správní řízení zahájené v roce 2018, kde byla uložena sankce 
20 000 Kč provozovateli, který na území Moravskoslezského kraje toho času 
provozoval 4 dětské skupiny.  

 

Graf. č. 3 Sankce na úseku hygieny dětí a mladistvých za rok 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podněty 2019  

 
V roce 2019 bylo přijato celkem 58 podnětů týkajících se zařízení či provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí, z nichž 23 bylo oprávněných. Na základě těchto podnětů 
byla uložena 7x sankce ve výši 19 000 Kč.  

Podněty se týkaly nejčastěji výskytu vší, kvality stravy či nedostatečných 
hygienických podmínek na letních táborech. 
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