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Výroční zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých 
KHS Plzeňského kraje za rok 2021 

 

1. Charakteristika odboru hygieny dětí a mladistvých 

Usměrňuje a kontroluje dodržování zdravých životních podmínek v zařízeních pro výchovu, 
vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých dle povinností daných zákonem č. 258/2000 Sb.  
a prováděcími předpisy, sleduje vliv výživy na zdraví mladé populace, vliv vnitřního prostředí 
v zařízeních pro výchovu a vzdělávání, režim dne a podmínky pro pohybovou výchovu  
a otužování. 

Plní zejména tyto úkoly:  

 Plánuje, organizuje, řídí a provádí SZD ve školách a školských zařízeních zapsaných 
do školského rejstříku (včetně učňovských pracovišť a středisek praktického 
vyučování pod správou středních škol), v zařízeních sociálně-výchovné činnosti  
a zařízeních pro děti vyžadujících okamžitou pomoc a v provozovnách osob s živností 
péče o dítě do tří let věku v denním režimu nebo s živností mimoškolní výchova  
a vzdělávání se zaměřením na plnění hygienických požadavků na prostorové 
podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, 
zásobování vodou, úklid, plnění hygienických požadavků na venkovní hrací plochy  
a hřiště těchto zařízení. 

 Kontroluje dodržování hygienických požadavků na zotavovací akce a školy v přírodě. 
 Připravuje podklady pro vydání stanovisek dotčeného správního orgánu respektive 

taková stanoviska vydává. 
 Plánuje, organizuje, řídí a provádí SZD v oblasti stravovacích služeb pro děti  

a mladistvé. 
 Hodnotí a usměrňuje režim stravování včetně pitného režimu, režim dne zohledňující 

věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy  
a otužování, podmínky odborného výcviku a učební praxe. 

 Podílí se na šetření alimentárních nákaz v těchto stravovacích službách a navrhuje 
příslušná opatření k zamezení jejich šíření. 

 Prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících 
činnost epidemiologicky závažnou dle § 19 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. ve 
stravovacích službách školských zařízení, školních bufetech i v jiných objektech  
v době jejich využití při zotavovacích akcích dětí a dorostu. 

 Podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu dětí a mladistvých a jejich 
životních podmínek. 

 Kontroluje a řídí místní programy ochrany a podpory veřejného zdraví dětí  
a mladistvých. 

 Spolupracuje se správními úřady a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky  
v regionu. 

 Spolupracuje s ostatními odbory a odděleními KHS, poskytuje konzultace  
a stanoviska ze svého oboru. 

 



 

 

2. Preventivní dozor  

 
Pracovnice odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále 
jen „KHSPK“) vydaly v roce 2021 k projektovým dokumentacím 198 stanovisek  
a provedly dalších 188 úkonů mimo stavební řízení.  
 
 
Tabulka č. 1  Stanoviska, vyjádření podle §77 zákona č. 258/2000 Sb. 
 Počet 

souhlas 
Počet 
nesouhlas 

Dle jiných zákonů 70 0 
Dle stavebního zákona 128  

Celkem v oboru HDM 198 0 
 
Tabulka č. 2 Stanoviska a rozhodnutí  
Evidované výkony Počet 

souhlas 
Počet 
nesouhlas 

Rozhodnutí o mimořádném opatření (uzavírání škol – covid 
19) 

162 0 

Rejstřík škol 23 0 
Vyjádření včetně jiných úkonů registrace dětských skupin 3  
Celkem v oboru HDM 188 0 
 
 
Posuzované projektové dokumentace se týkaly převážně stavebních úprav stávajících 
objektů MŠ, ZŠ, SŠ, DS. Vydaná závazná kladná stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu se 
vztahovaly převážně ke stavebním úpravám školských zařízení a DS.  
Dále bylo poskytnuto v tomto období 195 konzultací společně s vyjádřeními žádostí ve 
školských zařízeních například posouzení prostor z hlediska hygienických požadavků, 
školního stravování, využití tělocvičny, prioritně byla řešena problematika covid -19 ve 
školách a na  letních dětských rekreacích apod.  
 
V souvislosti s výkonem preventivního dozoru je zřejmá tendence, kdy podání neobsahují 
informace nezbytné pro posouzení žádosti o vydání závazného stanoviska, což vede 
k prodloužení posouzení PD.  
 
Vyhodnocení kontrolního plánu za rok 2021 
 
Pro rok 2021 byl v oboru hygieny dětí a mladistvých dle počtu zaměstnanců a předepsaného 
výkonu kontrol na jednoho zaměstnance stanoven rozsah (počet) kontrol 688. Tento 
kontrolní plán byl splněn na 38%. Celkový počet provedených kontrol za rok 2021 je 259.  
Z tohoto počtu kontrol bylo 30 kontrol zaměřeno na celostátní priority a v rámci krajských 
priorit nedošlo k žádné kontrole. Nesplnění kontrolního plánu pro rok 2021 bylo 
způsobeno koronavirovou pandemií a zhoršující se epidemiologickou situací  
a následnou výpomocí protiepidemickému odboru, která byla stěžejním úkolem všech 
zaměstnanců KHS Plzeňského kraje. Letošní kontrolní plán byl prioritně zaměřen na 
plnění povinnosti vydané mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví (dále jen 
„MO“) s ohledem na zamezení výskytu a komunitního šíření onemocnění COVID - 19 
v rámci populace. Cílem tohoto úkolu bylo sledování dodržování nošení ochrany 



dýchacích cest ve školách a školských zařízeních a dalších povinností vyplývajících 
z aktuálně platných MO MZČR. V roce 2021 byla kontrola parametrů MO provedena 396 
krát. V oblasti ochrany dýchacích cest (103 krát), v oblasti provozu škol, (19 krát), 
v oblasti stravovacích služeb (56 krát), v oblasti testování dětí a žáků (21 krát), 
v oblasti testování zaměstnanců (83 krát), v oblasti ZA a JPA a příměstských táborů 
(110 krát), v oblasti konání školy v přírodě (4 krát) viz. graf č. 1 Při sledování výše 
předmětných parametrů MO nebyla zjištěna závažná porušení, pouze ojediněle v 
oblasti kontrol dýchacích cest u zaměstnanců ve školách bylo vidět, že někteří 
pedagogové a žáci nenosí důsledně nasazenou ochranu dýchacích cest nebo jim 
chybí.  Uvedená porušení MO byla řešena na místě ústní domluvou. 
  

 
 
 
 
 
 
Problematika COVID – 19 řešená ve školních a školských zařízeních v roce 2021 
Ve 4. a 5. vlně koronavirové pandemie většina pracovníků vypomáhala odboru EPI. Od 1. 3. 
2021 byly vládou ČR  mimořádně uzavřeny školy a školská zařízení v rámci celé ČR, státní 
zdravotní dozor se neprováděl. Školy přešly na distanční výuku, KHS každý pátek zasílala 
pravidelné hlášení pro MZ o aktuální situaci ve školách a školských zařízeních. V hlášení se 
udával seznam školských zařízení zasažených onemocněním COVID-19 v Plzeňském kraji. 
Tabulka byla zasílána na adresu: crt@mzcr.cz . Z tohoto hlášení vyplynulo, že problematika 
nového typu koronaviru byla v rámci Plzeňského kraje řešena od 1.1. 2021 do 25. 6. 2021 ve 
 551 zařízeních (opakující se výskyt byl řešen v 378 případech).  Z tohoto počtu bylo 
zasaženo v PK 271 MŠ, 168 ZŠ, 36 SŠ, 11 ZUŠ, 2 DM, 10 DD a 53 ostatních zařízení (DS, 
ŠJ) viz. graf č. 2. V tomto sledovaném období bylo předškolních zařízeních (zasaženo 80, 
19% z celkového počtu 337 zařízení). U ZŠ byl také šetřen velký nárůst (zasaženo 66,66 % 
z celkového počtu 252 zařízení). Ohledně SŠ bylo zasaženo 49, 32% (z celkového počtu 73 
zařízení). Po letních prázdninách začala 5. vlna koronavirové epidemie ve školách a 
školských zařízeních. Od měsíce září až do konce roku 2021 proběhlo několik kol 



screeningového testování ve školách nejdříve ve vybraných okresech po celé České 
republice a poté vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci se začalo povinně 
testovat antigenními testy ve všech školách mimo v předškolních zařízeních. Záchyty 
pozitivních antigenních testů v rámci povinného screeningového testování výrazně odhalily 
konfirmačními RT – PCR testy další případy onemocnění SARS-CoV-2 ve školách u 
žáků/studentů, ale i u zaměstnanců škol – viz. graf č. 3. V grafickém znázornění je 
prokazatelně vidět velký nárůst pozitivních případů v měsících říjen, listopad roku 2021. 
Nejvyšší nárůst případů jsme zaznamenali na konci měsíce listopadu 2021 a začátkem 
měsíce prosince ve 48. týdnu od 29.11.-03.12.2021 (163 případů). Poté narůstající trend 
začal posupně klesat o víc jak polovinu případů a na konci tohoto měsíce (58 případů) viz. 
graf č. 3. V roce 2021 uzavření škol ze strany KHSPK proběhlo u 81 případů (44 případů 
v loni), v 58 případech (v loni 52  případů) byl ukončen provoz ze strany vedení školních 
zařízení po dohodě se zřizovatelem (personální oslabení). Od  27.2.-5. 3. 2021 proběhlo 
kromě výše uvedeného ještě uzavření škol vládou ČR u 28 případů a od 10.4.-16.4.2021 
bylo omezené otevření škol v celé ČR.  
 
V příštím roce bude tato problematika sledována a řešena s ohledem na to, jak se bude 
epidemiologická situace vyvíjet. 
 
 

 
Graf č. 2 
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3. Státní zdravotní dozor  

 
Celostátní priority oblasti SZD 
Jako první celostátní prioritní oblast výkonu státního zdravotního dozoru (dále jen „SZD“) 
sledovala Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHSPK“) 
dodržování požadavků § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
v mateřských školách. Cílem této priority byla kontrola dokladů o provedeném stanoveném 
pravidelném očkování u dětí přijatých do mateřských škol. Plnění bylo u této priority 32 %, 
provedeno 20 kontrol z 62 plánovaných. Z šetření vyplynulo, že v mateřských školách jsou 
pouze očkované děti dle platného očkovacího kalendáře. Vedení mateřských škol reflektuje 
na loňské doporučení, kdy mu bylo vysvětleno, že právě míra proočkovanosti je v tomto 
směru klíčová pro dosažení kolektivní imunity a snížení cirkulace původců infekčních nákaz 
v populaci a že prioritou při přijímání dětí do předškolních kolektivních zařízení totiž nadále 
zůstává zachování kolektivní imunity, tj. takové formy imunity, ke které dochází, když je 
významné množství osob v populaci proočkováno proti konkrétnímu onemocnění a patogen 
ztrácí schopnost epidemické incidence. Tuto oblast budeme nadále sledovat i v roce 2022. 
 
Druhou celostátní prioritní oblastí výkonu SZD bylo provedení kontrol provozních podmínek 
v dětských skupinách (dále jen „DS“), a to včetně způsobu zajištění stravování a kontroly 
požadavků § 50 zákona č. 258/2000 Sb., bez ohledu na velikost kontrolované dětské 
skupiny. Rozsah provedení daného úkolu byl stanoven  KHSPK dle místních podmínek na 
19 kontrol za rok 2021. Plnění bylo u této priority 21%, provedeny 4 kontroly v MDS.  
Provozovatelé využívají pro provoz DS prostory pobytových místností, na které bylo vydáno 
ze strany KHS stanovisko ke změně účelu využití. Stravování v DS je poskytováno ve 
zkolaudovaných a ohlášených prostorách stravovacích služeb a je zajištováno ve většině 
případů dovozem od poskytovatele stravovacích služeb (nejčastěji od školní jídelny). U 
těchto dětských skupin jsou k dispozici výdejny stravy a právě o proti minulému roku  nebyly 
shledány žádné závady ve stravování. Obědy se dovážejí a přesnídávky a svačinky se 
připravují ve výdejnách ze surovin nakoupených v běžné obchodní síti. Sankce při kontrole 
této priority nebyly za toto sledované období uděleny. Provozovny dětských skupin jsou ve 



většině případů vybaveny plastovými lehátky s vysokými matracemi nebo pevnými 
čalouněnými lehátky, které poskytují pevnou oporu zad (ojediněle se vyskytují kovové 
konstrukce lehátek). Prostor pro ukládání lehátek a lůžkovin umožňuje jejich řádné 
provětrání a oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě. Lehátka i lůžkoviny jsou řádně 
označeny. Výměna lůžkovin se provádí 1x za 3 týdny, nebo dle potřeby. Praní ručníků 
většinou zajišťují provozovatelé DS, ale jsou i případy, kdy praní provádějí sami rodiče. 
Ohledně kontroly přijetí očkovaného dítěte do DS nebylo zjištěno žádné pochybení.  Tuto 
oblast budeme nadále sledovat v rámci SZD i v příštím roce. 
 
Poslední prioritní oblastí výkonu SZD bylo provedení kontrol provozních podmínek v lesních 
mateřských školách (dále jen „LMŠ“), a to včetně způsobu zajištění stravování a kontroly 
požadavků § 50 zákona č. 258/2000 Sb. Rozsah provedení daného úkolu byl stanoven 
KHSPK dle místních podmínek na 2 kontroly za rok 2021. Plnění bylo u této priority 50%, 
provedena 1 kontrola (2 protokoly). Při kontrole byly zjištěny drobné závady ve stravování 
dětí v LMŠ „Sasanka“ v okrese Plzeň jih (v místě výdejny se nacházely věci neslučitelné se 
stravovacím provozem). Tato závada byla na místě odstraněna. Ohledně kontroly přijetí 
očkovaného dítěte do LMŠ nebylo zjištěno žádné pochybení. V rámci šetření byly 
prověřovány také podmínky plnění zákona o ochraně veřejného zdraví v souvislosti s ust. § 9 
vyhl. č. 410/2005 Sb., v platném znění. Dle výše uvedené právní legislativy byly v obou LMŠ 
zjištěny pouze drobné nedostatky, které byly na místě kontroly ihned odstraněny (dotýkající 
se lůžkoviny). Kromě výše uvedeného bylo šetření také zaměřeno na kontrolu mimořádného 
opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v oblasti testování zaměstnanců. V tomto 
ohledu taktéž nedošlo k žádnému pochybení, ředitelka LMŠ doložila záznamy o pravidelném 
provádění testování u svých zaměstnanců rychlými antigenními testy (dále jen „RAT“). Tuto 
celostátní prioritu budeme řešit i v příštím roce pokud nám ji epidemiologická situace 
s ohledem na onemocnění SARS – CoV-2 dovolí provést. 
 
V roce 2021 KHSPK nemohla sledovat nutriční kvalitu a pestrost stravy (hodnocení 
jídelníčků za měsíc) podávané ve vybraných provozovnách školního stravování z důvodu 
koronavirové pandemie.  

Krajské prioritní oblasti SZD 

Pro rok 2021  byly stanoveny 3 krajské priority a zároveň regionální akce, jedná se o tyto: 
 

1. Krajská priorita/regionální akce – Sledování obsahu NaCl ve standartní porci 
oběda pro děti ve věku od 3-6 let a žáky ve věku od 7-10 let - srovnání 
dodržování DD - Kontrolní činnost ve školských zařízeních (mateřských školách) 
nebyla ze strany KHSPK uskutečněna. Plnění bylo u této priority 0% z důvodu 
koronavirové pandemie, která nepolevuje.   
 

2. Krajská priorita/regionální akce - Kontrola čistoty prostředí (stěry) ve školských 
zařízeních včetně kontroly dodržování protiepidemických opatření. Plán na tomto 
úseku byl splněn na 0%. V pánu bylo provést 50.  Tento úkol bude pokračovat 
jako krajská priorita i v roce 2022.  
 

3. Krajská priorita/regionální akce – KHSPK zvolila jako poslední prioritu - Sledování 
dodržování teplotního řetězce ve výdejnách včetně dodržování protiepidemických 
opatření 
Realizaci tohoto úkolu ovlivnila koronavirová pandemie a zhoršující se 
epidemiologické situace. Plán na tomto úseku byl splněn na 0%. Bylo 
provedeno 0 kontrol (plánovaný počet 50 kontrol).   

 
Pokyn hlavního hygienika (celorepubliková akce) - „Hodnotící studie školního projektu 
Ovoce, zelenina a mléko do škol“,  cílem této studie bylo ověřit jeho přispění k podpoře 



vytváření správných stravovacích návyků u dětí základních škol zařazených do projektu. 
Účelem hodnotící studie bylo získat informace o konzumaci ovoce, zeleniny a mléčných 
výrobků a o znalostech správné výživy žáků. Do této studie bude zapojeno v ČR cca 100 
vybraných základních škol a to jak na školách do projektu zařazených tak nezařazených 
formou dotazníkových šetření, Po dohodě se Státním zemědělským intervenčním fondem 
došlo k pozastavení realizace šetření této studie do doby zlepšení epidemiologické situace.  
 
Zotavovací akce pro děti  

V roce 2021 byla dle metodiky sestavování kontrolních plánů na tento rok naplánována 
kontrolní činnost v oblasti zotavovacích akcí v počtu 113 kontrol. V letošní sezóně se 
v Plzeňském kraji rekreovalo celkem 20 656 dětí (loni 17 957) na 227 zotavovacích akcí (loni 
200), které probíhaly ve 310 bězích (loni 265). Ohlášených JPA bylo 37 (loni 47) a 
rekreovalo se tam 1304 dětí (loni 1791) v 66 bězích (loni 77). Plán na tomto úseku byl 
splněn na 104% (bylo prokontrolováno 45% ohlášených akcí). Pracovníci odboru 
hygieny dětí a mladistvých KHSPK provedli na dětských táborech v tomto roce celkem 118 
kontrol (z toho 100 kontrol na ZA a 14 kontrol na JPA a 4 kontroly ve stravovací službě 
(kontroly dle potravinového práva). V letošní sezóně byly zjištěny závady na dětských 
táborech, které se vztahovaly k nesplnění ohlašovací povinnosti (pozdní hlášení), 
k nevyhovujícím  podmínkám pro osobní hygienu dětí, k nedostatečné osobní hygieně 
personálu ve stravovacím úseku, ke zdravotnímu nezabezpečení akce a k chybějícím 
záznamům ve zdravotnické dokumentaci dětí. U výše zjištěných závad byla provozovateli ZA 
a JPA neprodleně sjednána náprava a 6 případech (loni 11 případů) byla udělena sankce a 4 
ústní domluvy na místě. Dále byly šetřeny celkem 2 podněty (z toho 1 částečně oprávněné 
na JPA a 1 oprávněný na JPA), které se týkaly nedostatečných hygienických podmínek dětí 
na JPA. 

Kontrola mimořádného opatření v oblasti zotavovacích akcí, JPA a příměstských táborů 
(200x kontrol Epidemie 

 
V tomto období bylo KHSPK řešeno 5 epidemií. 1. Epidemie – na ZA v okrese 
Domažlice, onemocnělo GIT potížemi (průjem, zvracení bez teplot) 27 účastníků (z 
celkového počtu 37) Tato událost byla nahlášena KHS až po ukončení tábora, bylo tak 
znemožněno provést šetření na místě (odběry vzorků). 2. Epidemie – na ZA v okrese – 
Plzeň – sever, onemocnělo GIT potížemi (zvracení, průjem) 23 dětí a 1 dospělá osoba. 
Vehikulum nákazy nebylo jednoznačně identifikováno. Vzhledem k rychlému průběhu se 
mohlo jednat o intoxikaci z jídla nebo o onemocnění virového původu. 3. Epidemie -  na 
ZA, v okrese Plzeň – sever Počet nemocných celkem 74. Rektální výtěry neprokázaly u 
dětí bakteriálního patogenního původce. Virologické vyšetření nebylo provedeno. 
Vehikulum nákazy nebylo jednoznačně identifikováno, pravděpodobně se jednalo o 
onemocnění virového původu. 4. Epidemie – na  JPA v okrese – Tachov. Onemocnělo 
GIT potížemi (bolesti břicha, zvracení, průjem) celkem 22 osob z toho se jednalo o 19 
dětí  
a 3 dospělé osoby. Rektální výtěry neprokázaly u dětí bakteriálního patogenního 
původce. Virologické vyšetření nebylo zajištěno. Vzhledem k rychlému průběhu se mohlo 
jednat  
o intoxikaci z jídla nebo o onemocnění virového původu. 5. Epidemie - Příměstský letní 
tábor v okrese Plzeň – sever. Celkem GIT potíže mělo 11 dětí (z 25 osob). U 4 dětí se 
rektálním výtěrem prokázalo onemocnění salmonelóza. Ze strany KHS bylo provedeno 
šetření v restauračním zařízení, kde účastníci příměstského tábora jedli. Šetřením se 
neprokázaly závady, které by měly souvislost s akutními GIT potížemi u dětí. Pořádající 
osoba sama předčasně ukončila tuto akci, aby tak zamezila dalšímu výskytu a šíření 
tohoto onemocnění.  

 



Nemocnost 
V letošním roce byla minimální, ohledně hospitalizací eviduje KHS 1 případ na ZA v okrese 
Plzeň sever. Zde byl nutný i zásah ZZSPK. Dítě s podezřením na epileptický záchvat bylo 
odvezeno do FN v Plzni. Dítě je bez vážných zdravotních následků.  
 
Úrazy a onemocnění 
V menší míře se na táborech řešily méně závažné úrazy, které byly ošetřeny zdravotníkem 
na táboře.  
 
Onemocnění SARSCoV-2 na LDR 
Letošní sezónu letních dětských rekreací nelze zhodnotit jako klidnou z důvodu vzniklých 
epidemií na ZA a JPA a šetření velkého počtu případů na ZA a JPA s prokázaným výskytem 
virového onemocnění SARS-CoV-2. Řešilo se na LDR celkem 14 mimořádných událostí 
v Plzeňském kraji ohledně výskytu onemocnění SARS-CoV-2. Ukončeno s ohledem na tuto 
virovou nákazu bylo celkem 10 akcí.  Z rozhodnutí provozovatele: 6 akcí a z rozhodnutí 
HSPK to byly 4 akce. Zbývající 4 ZA  nahlásily potvrzený výskyt onemocnění COVID – 19 po 
ukončení akce. 

 
Prováděly se kontroly mimořádného opatření v oblasti zotavovacích akcí, JPA a 
příměstských táborů. 
 

Spolupráce s médii 

V tomto roce byla navázána spolupráce s velkou částí Médií ohledně případu výskytu 
onemocnění COVID – 19 na ZA a covidové zhoršující se situace ve školních a školských 
zařízeních.   
 
Odběr vzorků pitné vody na ZA: 
V souvislosti se zajištěním zásobování pitnou vodou bylo proveden 1 rozbor pitné vody ve 
stravovací službě (v kuchyni u páková baterie) na ZA v okrese – Rokycany v rámci 
plánovaného státního zdravotního dozoru. Krácený rozbor vyhověl ve všech ukazatelích.  
 
Odběr vzorků pitné vody: 
 
V roce 2021 byly odebrány v rámci SZD pouze 4 vzorky pitné vody (krácený rozbor 
vody). Z celkového počtu vzorků vyhověly všechny v posuzovaných ukazatelích. Výsledky 
byly s odpovědnými osobami protokolárně projednány a kontroly ukončeny.  
 
Podněty (vyjma ZA)  
V roce 2021 byl řešen 1 podnět ohledně nerespektování režimového opatření a omezení 
pohybu třetích osob vydané Ministerstvem školství a tělovýchovy mládeže (dokument „Návrat 
do škol Duben 2021 projednaný s MESES a Hlavní hygieničkou dne 31. 3. 2021). Případ byl 
telefonicky šetřen s vedením ZŠ v okrese Plzeň – město. Jednalo se o ze strany školy o 
umožnění účasti na venkovním focení bývalé žákyni, která musela projít budovou školy údajně 
bez ochrany dýchacích cest.  Nebylo možné prošetřit skutkovou podstatu tohoto provinění 
z důvodu pozdního nahlášení.  
 
RASFF 
V tomto sledovaném období nebylo v rámci systému RASFF provedeno žádné šetření. 
 
 
 
 



 
Šetření podezření na onemocnění z potravin (vyjma ZA) 
 
Šetření v souvislosti s onemocněním COVID – 19 ve školních a školských zařízeních v rámci 
Plzeňského kraje, která probíhala telefonicky (dohledávání kontaktů včetně jejich zajištění a 
objednávání na odběry a pravidelné mailové hlášení MZ o aktuální epidemiologické situaci 
v těchto zařízeních.  
 
Spolupráce s ostatními orgány, dalšími institucemi státní správy 
KHS PK odbor HDM spolupracuje průběžně ve věcech stravování se ČŠI a stavebními úřady 
ve věci stavebních řízeních ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Dále odbor spolupracoval s Krajským úřadem a s jeho metodickým vedením 
školního stravování (odborné informace na celookresních poradách školních jídelen). 
Hlavním tématem spolupráce se školským odborem bylo šetření pozitivity na přítomnost 
koronaviru ve školách. V roce 2021 odbor HDM neřešil žádnou kontrolní činnost ve 
spolupráci se SZPI. 
 
Analýza opatření a finančních sankcí 
Tabulka  č . 3 Sankce 
 

Sankce 

Celkem 

počet navrženo (Kč) uloženo (Kč) 

pokuta dle § 92 zák. č. 
258/2000 Sb. 

10 25 800 25 800 

Celkem 10 25 800 25 800 
 
Nejčastějšími závadami zjištěnými při SZD byly nesprávné skladovací podmínky potravin, 
nesprávné technologické postupy při manipulaci s potravinami a pokrmy, závady v osobní a 
provozní hygieně zaměstnanců, nevhodné teplotní podmínky. Na LDR byly sankce uloženy 
za nevhodné skladovací podmínky potravin, za neohlášení ZA, za neúplnou zdravotní 
dokumentaci u účastníků ZA apod. 
 
Opatření: V tomto roce odbor HDM nevydal žádné opatření vyjma v oblasti řešení 
onemocnění COVID – 19 ve školách a školských zařízeních. Ve školních a školských 
zařízeních bylo v 81 případech vydáno MO (uzavření provozu) rozhodnutím KHSPK (podle § 
69 odst. 1 písm. b) a e) a § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.) z důvodu zamezení a dalšího 
šíření této vysoce infekční virové nákazy.  
 
Vzdělávací aktivity pro pracovníky ŠJ 

Začátkem měsíce září 2021 2 pracovnice odboru hygieny dětí a mladistvých KHSPK  ve 
spolupráci se společností Asociací školních jídelen ČR, z.s. Husova 523, 370 21 České 
Budějovice v rámci projektu „Krajská centra sdílení dobré praxe“ provedly v Plzeňském kraji 
online školení pro zaměstnance ŠJ (seznamování s výsledky krajských priorit loňského roku 
a seznámení priorit pro daný rok, školení v oblasti zdravé školní jídelny, seznámení s novou 
legislativou, zopakování zásad správné hygienické praxe ve stravovacím provozu atd.)  



Celkem bylo proškoleno online 104 pracovníků školních jídelen v rámci Plzeňského 
kraje. 

 

V Plzni dne 29. 3. 2022, Zpracovala: Ing. Petra Langová 

 

 

 


