
Děti a Mládež
Na území Moravskoslezského kraje je registrováno okolo 2300 
škol (mateřských, základních, středních a vyšších odborných), 
školských zařízení (školních družin, internátů, domovů mládeže 
a internátů, středisek praktického vyučování), zařízení zájmo-
vých činností (základní umělecké školy, domy dětí a mládeže, 
kluby, střediska volného času), zařízení sociálně výchovné čin-
nosti (dětské domovy, ústavy soc. péče, zařízení pro děti vyža-
dující okamžitou pomoc), jeslí, kojeneckých ústavů a provozo-
ven živností. V nich provádíme kontrolní činnost a sledujeme, 
zda jsou dodržovány stanovené podmínky pro vnitřní prostředí, 
vybavení a pracovní podmínky při výchově a vzdělávání mladé 
populace. V mateřských školách nejčastěji zjišťujeme závady 
typu – neodpovídající počet a vybavení hygienických zařízení 
a nedostatečné prostorové podmínky – což má především sou-
vislost se zvyšováním maximálního počtu dětí ve třídách 
z důvodu stoupajících požadavků rodičů na umístění dětí. 
V základních a středních školách jsou nejčastější závady v ne-
dostatečném vybavení hygienických zařízení žáků, podmínkách 
pro tělesnou výchovu, nedostatečný úklid, kvalita osvětlení atd. 
Za nedostatky zjišťované během kontrol jsou udělovány sankce 
a stanoveny termíny odstranění závad. Vzhledem k ekonomické 
situaci obcí a měst a nutnosti operativního řešení byly využity 
i náhradní způsoby řešení (např. zřízení nových oddělení pro 
předškoláky v prostorách základních škol). Ze strany škol se 
zvyšují žádosti o závazná stanoviska ke změnám v zařazení do 
sítě škol a stanovení kapacity, ve srovnání s rokem 2010 až 
o 44 %. Každou žádost vždy pečlivě posuzujeme tak, aby byly 
zajištěny požadované hygienické podmínky pro daný typ škol-
ského zařízení. 

Stálou prioritou státního zdravotního dozoru je školní stravová-
ní. Dozor nad dodržováním podmínek pro přípravu bezpečných 
pokrmů pro velmi citlivou dětskou populaci se specifickými ná-
roky na plnohodnotnou, vyváženou stravu a biologicky hodnot-
nou stravu je pro zdraví mladých strávníků velmi důležitý. Stra-
vování dětí a mládeže v našem kraji je zajišťováno 663 školními 
jídelnami, 551 výdejnami stravy, 15 stravovacími provozy pro 
děti do 3 let, 2 velkokapacitními školními jídelnami – vyvařov-
nami, kde se připravená strava nekonzumuje, ale rozváží a 213 
školními bufety – jako doplňkovou stravovací službou. Naše 
činnost se zaměřuje nejen na technologii a bezpečnost přípravy 
stravy, odpovídající stavebně – technické vybavení, ale rovněž 



na kvalitu, pestrost a sestavení jídelníčků a vhodnost kombina-
ce jednotlivých jídel s cílem „ozdravění a odlehčení“ školního 
stravování dle nových trendů. Aby se zvyšovala odborná úroveň 
znalostí pracovníků těchto provozů pořádáme pravidelná ško-
lení a průběžně zajišťujeme individuální poradenství, které je 
součástí našich hygienických šetření. 

Nejčastěji zjišťované závady ve stravovacích provozech jsou 
stavebně-technického charakteru, nedodržování podmínek 
skladování (zamrazování nespotřebovaných potravin – zbytky 
chlazeného masa, knedlíky, pečivo, nebo nevhodné rozmrazo-
vání potravin - ve stojaté vodě, na stole v kuchyni, nedodržení 
teplotního řetězce, společné skladování neslučitelných potravin, 
přesypávání potravin z originálního balení do jiných obalů bez 
značení) a nedostatky v provozní hygieně

Náš kraj patří i k oblíbeným lokalitám pro pořádání letních 
dětských zotavovacích akcí, v rámci ČR se u nás ročně rekreuje 
8% dětí, nejvíce táborů je na Frýdecko-Místecku a Opavsku. 
Za posledních 10 let pozorujeme sice mírný pokles na táborech, 
ale při kontrolách zjišťujeme lepší připravenost a méně závad. 
Především se jedná o závady ve stravování, drobné závady 
v ubytování, ve zdravotní dokumentaci dětí nebo fyzických 
osob nebo v zajištění podmínek pro osobní hygienu. 

Řešíme rovněž podněty na hygienické nedostatky ve školách 
a stravovacích zařízeních podaných různou formou (písemně, 
telefonicky, e-mailem) a to oficiálně i anonymně. Důvodných či 
částečně důvodných podnětů byla l/3 pro např. neodpovídající 
vybavení hygienických zařízení k počtu zapsaných dětí, nedo-
statky v provozní hygieně, kvalitě a pestrosti stravy, nevhodné 
stravování učňů, opakovaný a neřešený výskyt vší.

Z odborné činnosti posuzujeme míru závažnosti zátěže dětí 
a mladistvých vystavených rizikovým faktorům životních 
a pracovních podmínek a způsobu života s cílem snížit zdravot-
ní rizika. Koordinujeme místní či celostátní programy ochrany 
a podpory zdraví dětí a mladistvých. Spolupracuje se správními 
úřady a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky zamě-
řené na děti a mladistvé.

Více informací na webových stránkách www.khsova.cz.
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