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1. Personální situace 

 
  K  31.12..2008  pracovalo na odboru  HDM  celkem 17 pracovníků  podle  
rozsahu  úvazků 14.96 .Z toho 3 lékaři, 2 odborní pracovníci a 13 asistentek 
hygienické služby ( 12 AHS s atestací. , 1 bez atestace).  
  V  roce  2008  se  pracovníci  odboru  zúčastnili  celkem  40ti   vzdělávacích 
akcí. V  tomto  počtu  nejsou  započteny  jednodenní  porady  pracovníků  oboru  
HDM, které  byly  pořádány  odborem  KHS  Ústeckého  kraje. 
 
 
2.    Standardizace  činnosti  
 
  Státní  zdravotní  dozor ve stravovacích zařízeních pro děti a mládež a  odběry  
vzorků  jsou  prováděny  podle  standardních  pracovních  postupů. 
 
 
3.  Preventivní  hygienický  dozor 

 
  V  roce  2008  se  preventivní  dozor  týkal  vydávání  stanovisek  k  
projektovým  dokumentacím  a  ke  kolaudacím  nově  vzniklých  školských  zařízení  
a  především  k  rekonstrukcím  stávajících  objektů  škol  a  školských  zařízení  a  
tělocvičen, které  řešily  uvedení  stávajících  školských  objektů  do  souladu  s  
platnou  legislativou. Provozovatelům  školských  objektů, které  nesplňovaly  
požadavky  §  7  zákona  č.  258/2000 Sb., o  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  
některých  souvisejících  zákonů, ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  č.  
258“), bylo  vydáno  160  rozhodnutí  podle  §  14  „zákona  č.  258“.     
  Na  odboru  HDM   bylo vydáno celkem 351 stanovisek. Z tohoto počtu bylo 
vydáno      199 souhlasných stanovisek k   projektové  dokumentace a 24 negativní 
stanoviska.   . Stanovisek  ke  kolaudaci  bylo  vydáno  celkem  75, z toho 7 
nesouhlasných. Bylo vydáno 38 stanovisek k navýšení kapacity stanovisek školských 
zařízení.. Dále  bylo  vydáno  15  stanovisek  k  zařazení  školského  zařízení  do  sítě  
škol . 
  V rámci preventivního hygienického dozoru byly prováděny i konzultace 
k projektovým dokumentacím  či záměrům , které se týkaly školských zařízení , 
stravovacích zařízení ve školách , provozoven živností , veřejných sportovišť a pod.  
(celkem bylo provedeno 151 konzultací). 
 
4. Státní  zdravotní  dozor  -  plnění  plánu  kontrolní  činnosti 

 
  Tento  dozor  byl  prováděn  v  průběhu  celého  roku  ve  všech  typech  
školských  zařízení. V Ústeckém kraji bylo  provedeno  celkem 1784 kontrol. Nejvíce  
byla  kontrolována  zařízení  školního  stravování  a  stravování  dětí. V těchto 
zařízeních bylo provedeno 837 kontrol. V letním období  byla  věnována  zvýšená  
pozornost  letní  dětské  rekreaci, kde  bylo  provedeno  80  kontrol  
  Pracovníci  odboru HDM   kontrolují  na  území  Ústeckého kraje  celkem  
2415  zařízení. Z  tohoto  počtu  je  631  zařízení školního stravování  a stravování dětí    
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uzavřeného  typu  s  výrobou  pokrmů  a  103  školních  výdejen  a  83 školních  
bufetů. Dozor  je  prováděn  v 934 objektech škol, v 338 školských zařízení pro 
zájmové vzdělávání, ve 148 objektech  školských  účelových  zařízení a výchovných a 
ubytovacích zařízení   a  v  57  objektech  školských  zařízení  pro  výkon  ústavní  
výchovy.       

  
Hygiena dětí  a  mladistvých  

počet plán kontrol Skutečnost Plnění Celkem Celková výše 
zařízení celoroční rok 2008  celoročního pokut pokut Provozovny 

     plánu v %     
Zařízení školního stravování 840 752 837 111,30 % 39 24600,- 
Zotavovací akce a ŠvP 71 41 86 212% 2 1500,- 
Školy 934 336 603 179% 3 12000,-(uloženo ve správním řízení ) 

 
 

1/ Plán  kontrolní  činnosti  pro  rok  2008  pro odbor  HDM Ústeckého kraje byl  
splněn. Počet  šetření  činil  1784, plán  byl  1305 kontrol./ tj. kontrolní plán byl splněn 
na 137%). 
2/ Na  odboru   HDM  v Ústeckém kraji bylo uděleno   v  roce  2008  podle  
zákona  č.  200/1990 Sb., o  přestupcích, ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  
„zákon  č.  200“), uděleny  celkem  41  blokových pokut  v  celkové  výši 26 100,-Kč. 
Podle § 92 zákona č. 258/2000 Sb. ( příkazní řízení ) byly uloženy 3 pokuty v celkové  
V  průběhu  celého  roku  nebyla  nařízena  likvidace  výrobků, a  nebyla  nařízena  
sanitace  ani  úchova  vzorků  pokrmů. Rovněž  nebylo  vydáno  žádné  rozhodnutí  k  
vyřazení  výrobků  z  oběhu  či  o  pozastavení  oběhu  některých  výrobků. 
 

Hodnocení  plnění  plánu  odběru  vzorků a měření 
 
 Při  plnění  úkolů  KHS-ÚK  k  provedení  cíleného  zdravotního  dozoru  v  oblasti  
 hygieny  dětí  a  mládeže  bylo v Ústeckém kraji provedeno: 

Měření umělého osvětlení:   10x 
Hodnocení podmínek denního osvětlení: 6x 
Odběry vzorků vody k lab. vyšetření:3x 
Odběry vzorků pokrmů k lab. vyšetření:  8x 
Měření hlučnosti ve vnitřním prostředí: 1x 

 
5. Podněty 

 
V  roce  2008 bylo  prošetřeno  pracovníky odboru  HDM Ústeckého kraje 13  

 podnětů.  
 
Podněty  od  OOVZ  z  jiných  krajů: 
 
V  roce  2008  nebyly  v Ústeckém kraji  tyto  podněty  obdrženy. 
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Podněty  od  jiných  kontrolních  orgánů. 

            
            1x spolupráce s KÚ- OŠMT Ústeckého kraje ve věci stížnosti na nevyhovující 

podmínky pro náhradní vyučování žáků Gymnázia Roudnice nad Labem po dobu 
rekonstrukce budovy. 
 
6. Hlavní  úkoly 

 V lednu 2008 pokračovalo plnění úkolu HH „ Provedení dotazníkového šetření 
o používání nápojových a jiných potravinových automatů ve školách a školských 
zařízeních  a provedení cíleného státního zdravotního dozoru nad používání 
watercoolerů“.  
       V  říjnu  2008  byl  v Ústeckém kraji   podle  pokynu  HH  proveden  
cílený  SZD     v  37  zařízeních  školního  stravování, který  byl  zaměřen  na  
přítomnost     výrobků  s  možným  výskytem  melaminu, a  to  podle  Seznamu  
dokumentů   RASFF  č.  08-476 

 
7. Regionální akce 
        V září 2008 se pracovníci HDM Ústeckého kraje podíleli na plnění úkolu 
ředitele    KHS Ústeckého kraje , který byl vyhlášen vzhledem k  nepříznivé 
situaci s výskytem virové žloutenky typu  A .V rámci plnění úkolu  pracovníci 
prováděli seznámení se základní charakteristikou onemocnění,  a předávali 
informační materiál „ Žloutenku tak snadno nepoznáte ve školských zařízeních 
Ústeckého kraje“ . Rovněž na všechna školská zařízení byla doručena informace 
ředitele KHS Ústeckého kraje pro pedagogy a pro rodiče „Žloutenka typu  A -  
možnosti  prevence onemocnění.“ 

 
8. Mimořádné akce 
      Odborná pracovnice Mgr. Miroslava Slavíková  je členkou pracovní skupiny 
      Pracovní skupiny pro rozvoj školního stravování mezirezortního charakteru. 

Pracovní skupina je poradním orgánem MŠMT v oblasti školního stravování.  
      Zúčastňuje se pravidelně schůzek pracovní skupiny meziresortního charakteru , 

odborných schůzek na MZ ČR a odborných schůzek ve FN Motol. 
      Pod jejím vedením byl zpracován  úkol Hlavního hygienika – screening školního 

stravování pro celou ČR. Byla vypracována  předběžná a závěrečná zpráva o 
výsledcích monitoringu. 
Dále se aktivně účastní  ve Správní radě Společnosti pro výživu. 

 
 
9.  Články pro  tisk, komunikace se sdělovacími prostředky, publikační a    
     přednášková činnost: 

Přednášková činnost: „Pracovnice ÚP KHS Most se aktivně účastnila na akci 
Den zdraví na SZŠ Most pro žáky základních škol“ téma  vliv kouření na zdraví, a  
prevence  drogových závislosti. 
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Pracovnice ÚP Litoměřice aktivně spolupracují na akcích spojených s projektem 
„Zdravé město Litoměřice a místní agenda 21“ např. na akcích „Úraz není 
náhoda“. 
Pracovnice odd. HDM ÚP Teplice Mgr. Slavíková  se aktivně účastnila  
akce“Seminář pro pedagogy Ústeckého kraje  a pro zaměstnance krajského úřadu 
o zdravé výživě, příslušné legislativě, bezpečnosti potravin“. 
Dále se podílela na přednáškách pro neziskovou organizaci Focus – např. o mléce, 
o stravě o vánocích atd. 
Dále aktivní účast na mezikrajském semináři oboru v Chodové Plané, aktivní účast 
na poradách ředitelů základních škol  
Seminář pro Mateřské centrum Most – strava dětí do tří let věku 
Spolupráce s médii 
Mgr. Slavíková   pro Český rozhlas – hodinový živý vstup na téma: Strava a 
imunita 

 
10.  Ostatní aktivity oboru      

 Ve spolupráci s krajskou metodičkou školního stravování prováděny na všech 
územních pracovištích pracovní porady pro vedoucí školních jídelen za aktivní 
účasti pracovníků odboru HDM.  
V letošním roce prováděli prac. odboru HDM KHS Ústí, ÚP Most, ÚP Teplice, ÚP 
Chomutov  hodnocení doporučené pestrosti jídelních lístků ve školských 
zařízeních. 
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