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Č. j. HSHMP 11697/2017 

Zpráva o činnosti odboru HDM v roce 2016 

Hygienická stanice hlavního města Prahy 

 

Výsledky státního zdravotního dozoru – stravovací služba 

       

Tabulka č. 1 Počet evidovaných provozoven a frekvence kontrol dle typu provozovny 

 Typ zařízení Počet provozoven a počet 

zkontrolovaných provozoven  

2016 

Počet 

provozo

ven 

2016 

Počet 

kontrol 

abs. č. 

2016 

Počet 

kontrol 

% 

Školní jídelny  620 225 36 % 

Školní jídelny - vyvařovny 4 2 50 % 

Školní jídelny - výdejny 289 71 25 % 

Ostatní stravovací služby 

pro děti – nezapsány v š.r. 

121 35 29 % 

Stravování na zotavovacích 

akcích – provozovny 

v režimu nařízení EU 

1 1 100 % 

Školní kantýny, bufety 138 43 31 % 

Celkem  1173 377 32 % 

 

Šetření na základě oznámení RASFF – počet šetření, co bylo šetřeno a s  jakým 

výsledkem (krátký komentář).  

Komentář: V roce 2016 nebylo provedeno žádné šetření – všechna oznámení byla 
předána pouze pro informaci nebo se netýkala zařízení v gesci HDM. 

Šetření na základě podnětů – počet, stručný popis, oprávněný, neoprávněný, 

částečně oprávněný, podněty postoupené jiným orgánům. 

Komentář: Celkem bylo podáno na odbor HDM 10 podnětů k SZD ve stravovacích 
zařízeních v gesci odboru.  
Oprávněné byly 2, částečně oprávněné byly 2, zbytek byl neoprávněný (6). 
Část podnětů byla konkrétních (na kouření personálu kuchyně v zázemí školní 
jídelny, na nedostatky v transportu pokrmů, na nedostatečný úklid WC při školní 
jídelně, na výskyt hlodavců). Ostatní byly nekonkrétní – „nedostatečná hygiena“ či 
uvedeno podezření na možnou souvislost s alimentárním onemocněním 
(nepotvrzeno). 
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Tabulka č. 2 Odběr vzorků 

 Stravovací služba 

Celkový počet odebraných vzorků  0 

Počet nevyhovujících vzorků 0 

Zastoupení 
nevyhovujících 
vzorků  

mikrobiologicky 0 

chemicky 0 

senzoricky 0 

 

Komentář:  

Pokrmy –  typ: teplé - počet, vyhovující, nevyhovující ……………0………………… 

                        studené - počet, vyhovující, nevyhovující …………0……………….. 

Stěry – počet, vyhovující, nevyhovující………………………………0………………..  

 

Počet odebraných vzorků v rámci nutriční analýzy pokrmů:   96* 

Počet vyhovujících 

Počet nevyhovujících + uveďte nevyhovující nutriční ukazatel 

*) vzorky byly odebrané v rámci studie SZÚ CPŘ , HSHMP je nehodnotila 

 

Tabulka č. 3 Přehled případů nedodržení požadavků právních předpisů 

Typ nedodržení  Porušené ustanovení Počet kontrol, u kterých 

zjištěno nedodržení 

příslušného ustanovení 

2016 

Postupy založ. na 

zásadách HACCP 

čl. 5 nařízení (ES) č. 852/2004 25 

(V16+V37) 

Stavebně- 

technický stav 

provozovny 

příloha II, kap. I nařízení (ES) č. 

852/2004 

52 

Provozní hygiena příloha II, kap. I nařízení (ES) č. 

852/2004 

§ 49 vyhlášky č. 137/2004 Sb.  

28 

Podmínky 

skladování 

potravin 

příloha II, kap. IX, nařízení (ES) č. 

852/2004 

9 

Manipulace 

s potravinami 

příloha II, kap. IX nařízení (ES) č. 

852/2004 

13 
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Osobní hygiena 

personálu 

příloha II, kap VIII nařízení (ES) č. 

852/2004 

§ 50 vyhlášky č. 137/2004 Sb.  

14 

Komentář: Nejfrekventovanější závadou byl stavebně technický stav provozovny (19 

%), dále manipulace s potravinami (10 %) a provozní hygiena (9 %).  

 

Tabulka č. 4  Rozložení četnosti výskytu závad podle typu provozovny 

 

Typ podniku 2016 (%) 

Školní stravování  32 % 

Ostatní stravovací služby pro děti – 

nezapsané ve školském rejstříku  

40 % 

Stravování na zotavovacích akcích v režimu 

nařízení EU 

- 

Školní kantýny, bufety 17 % 

Vysvětlivka - Rozložení četností výskytu závad v uvedených typech stravovacích 
služeb (školní stravování, ostatní stravování dětí, stravování na ZA, školní kantýny, 
bufety) se počítá, jako počet kontrol s nalezenou závadou z počtu zkontrolovaných 
zařízení konkrétního typu provozovny v daném roce. 

Komentář: Data v tomto formátu nelze získat z Registru SZD HDM.  

 

 Tabulka č. 5  Přehled uložených opatření při porušení právních předpisů  

Školní stravování 

Druh opatření počet suma (Kč) 

bloková pokuta 3 2100 

správní řízení 0 0 

celkem 3 2100 

 

Ostatní stravovací služby pro děti – nezapsané ve školském rejstříku   

Druh opatření počet suma (Kč) 

bloková pokuta 0 0 

správní řízení 0 0 

celkem 0 0 
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Stravování na ZA v režimu nařízení EU 

Druh opatření počet suma (Kč) 

bloková pokuta 0 0 

správní řízení 0 0 

celkem 0 0 

 

 

Kantýny, bufety 

Druh opatření počet suma (Kč) 

bloková pokuta 0 0 

správní řízení 0 0 

celkem 0 0 

 

Doplňte krátký komentář k uloženým sankcím (důvody uložení sankcí)   

Komentář: blokové pokuty uloženy fyzickým osobám za nedostatky v osobní hygieně 
a neplnění povinností v dodržení provozní hygieny (nedodržování čistoty, nedostatky 
v pracovním oděvu).  
 

 

Tabulka č. 6  Druhy uložených opatření 

Typ opatření 2016 

nařízení provedení sanitace 
0 

nařízení likvidace pokrmů 
0 

nařízení uzavření provozovny, pozastavení 

činnosti 

0 

pozastavení používání látek, surovin a 

polotovaru nebo potraviny 

0 

zákaz používání nejakostní vody 
0 

zákaz používání surovin, polotovarů a potravin k 
výrobě pokrmů 

0 

 

 

Vybrané údaje o činnosti odboru HDM v roce 2016 

Krátké komentáře, heslovitá sdělení. 

1. Personální obsazení  

Personální obsazení odboru – počet VŠ z toho lékařů, počet SŠ, počet úvazků 

Komentář změn v personálním obsazení odboru v roce 2016. 
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VŠ celkem abs. č.  5 úvazek 5 

z toho lékařů abs. č. 2 úvazek 2 

SŠ abs. č. 9 úvazek 8,15 

Celkem VŠ SŠ abs. č.  14 úvazek 13,15 

Komentář: Došlo k personální obměně - jeden odchod do starobního důchodu, nově 

nastupující je již na plný úvazek, odchod a nástup jednoho vysokoškoláka a 

dokončení bakalářského studia jedné referentky. Jeden zaměstnanec v dlouhodobé 

pracovní neschopnosti (7 měsíců). 

   2.  Školní stravování 

Nejčastěji zjišťované hygienické závady v provozovnách školního stravování: 

Komentář: Nejfrekventovanější závadou byl stavebně technický stav provozovny               

(19 %), dále manipulace s potravinami (10 %) a provozní hygiena (9 %) –zejména 

křížení činností.  

 

Sledování nutričních ukazatelů školního stravování a objektivizace ukazatelů 
spotřebního koše (krátký souhrn výsledků).  
 
Komentář: Sledování nutričních ukazatelů školního stravování (obědů v ZŠ a 
celodenního v MŠ) za rok 2016 lze považovat za vstupní informaci, neboť většinou 
bylo provedeno v zařízení poprvé, před aplikací Nutričního doporučení MZ.  
Mateřské školy: celkem bylo posouzeno 78 jídelníčků celodenní stravy. Výsledky 50 
% velmi dobré, 24 % výborných a 24 % dobrých, 2 % nevyhovujících.  
Základní školy: celkem bylo zhodnoceno 82 jídelníčků, 56 % bylo velmi dobré 
úrovně, s hodnocením dobrý 22 % a výborný rovněž 22 %. V zařízeních s pouze 
dobrým hodnocením bude provedeno opakované hodnocení. 
 
Trend vývoje kvality školního stravování z hlediska výskytu hygienických 
závad a z hlediska nutričního plnění výživových norem (krátký komentář).  
 
Komentář: Na území Prahy se zvyšuje podíl výdejen oproti školním jídelnám – tedy 
roste počet expedovaných pokrmů. Z toho plyne i mírně zvýšený podíl závad 
z výdejních zařízení. Ve školních jídelnách se podíl zařízení se závadami naopak 
snížil. Problém v hodnocení trendu je daný také tím, že údaj o počtu zařízení se 
závadou Registr SZD neposkytuje, pouze podíl závadných parametrů, což poskytuje 
ale objektivnější údaje. Klesá četnost kontrol ve stravovacích zařízení, neboť bylo 
nutno zajistit SZD i v ostatních zařízeních v gesci HDM, kde deficit kontrol naopak 
stoupal.  
K trendu nutričního plnění výživových norem se zatím nelze vyjádřit. 

 
 

3. Další činnost odboru HDM 
 

Počet dozorovaných zařízení 
 

Celkový počet dozorovaných zařízení 3021 
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Školní a ostatní dětské stravování, 
stravování na ZA v režimu EU, kantýny 

1173 

ZA a JPA – počet akcí 1 

Ostatní dozorovaná zařízení (vyjma 
školního a ostatního dětského stravování, 
stravování na ZA v  režimu EU, kantýn a 
počtu konaných ZA a JPA) 

1847 

 
Kontrolní činnost 
 

Počet plánovaných kontrol 710 

Počet provedených kontrol 712 

Plnění KP činnosti v % 100,3 % 

 
Preventivní hygienický dozor (počet vydaných závazných stanovisek v režimu 
stavebního zákona, účel vydání). 
 

PD 
Výkony 

 
Počet souhlasných ZS 

 
Počet nesouhlasných ZS 

PD pro územní řízení 0 0 

PD pro stavební řízení 206 3 

PD změna v užívání 102 7 

Užívání stavby 144 17 

Celkem 452 27 

 
Školský rejstřík (stanoviska vydaná v souvislosti se žádostí školy, školského 
zařízení o zápis do školského rejstříku, počet). 
 

Školský rejstřík Počet 
stanovisek 

Počet souhlasných 
stanovisek 

Počet nesouhlasných 
stanovisek 

 265 263 2 

 
Komentář: Dále vydáno 15 stanovisek k zapsání jazykových škol do seznamu 
MŠMT.  
 
 
Stanoviska vydaná v režimu zákona o sociálně-právní ochraně dětí (počet). 0 
 
Výjimky vydané v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 258/2000 Sb.  
(počet, specifikace zařízení - MŠ, ZŠ, SŠ, uveďte, z jakých hygienických požadavků 
byla výjimka udělena, zda se jednalo o výjimku časově omezenou nebo trvalou).  
 

Výjimky z § 14 zákona č. 258/2000 Sb. Počet 
souhlasných 

Počet 
nesouhlasných 

MŠ 0 0 

ZŠ 0 0 

SŠ 0 0 

Celkem 0 0 

 
Dětské skupiny (souhrn činnosti, počet atd.). 
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Do konce roku bylo na území Prahy evidováno 58 dětských skupin. Celkem bylo 
vydáno 71 stanovisek k evidenci dětských skupin, některé dětské skupiny nebyly 
dosud realizovány. Ve spolupráci s metodičkou pro Prahu a Středočeský kraj bylo 
provedeno jedno školení krajských metodiček. Byl zahájen státní zdravotní dozor nad 
dětskými skupinami a výdejnami v nich. Celkem bylo provedeno 33 kontrol dětských 
skupina a 35 kontrol výdejen v dětských skupinách. Nebyla uložena žádná sankce za 
nedostatky zde zjištěné.   
 
Lesní kluby (LMŠ) – krátký souhrn 
V roce 2016 se neozvala žádná ze stávajících lesních mateřských škol či klubů ke 
konzultaci a žádná nepodala žádost o stanovisko. Na HSHMP se konala schůzka 
pracovní skupiny pro problematiku rané péče v HDM, kde byla diskutována 
problematika LMŠ s návrhem provozního řádu pro tento nový typ zařízení 
předškolního vzdělávání. 
 
Pamlsková vyhláška – krátký souhrn 
V rámci Monitoringu nabídky v bufetech a automatech v roce 2016 byla hodnocena 
nabídka celkem ve 30 bufetech a 30 automatech základních škol na území hlavního 
města Prahy. Z celkem 1260 sledovaných položek v bufetech nevyhověla 62 % 
obsahem cukru. V zařízeních nebyl zjištěn žádný energetický nápoj. V polovině 
zařízení byly nabízeny obložené pekařské výrobky.   
      
Problematická oblast dozorové činnosti kraje (např. osvětlení ve školách, 
mikroklimatické podmínky ve školách, kapacita MŠ, atd.). 
V Praze i nadále trvá naplněnost mateřských škol – zatím všechna zařízení udržují 
naplněnost na 28 dětech na třídu. I nadále vznikají nová oddělení mateřských škol. 
Namátkově byla věnována pozornost splnění limitu pro dobu dozvuku – toto bude 
problémem ve starších budovách s vysokými stropy. 
Na problém s větráním školských budov upozornil mimo jiné výsledek studie 
SINPHONIE a Studie hodnocení vnitřního ovzduší mateřských škol, která byla 
v loňském roce SZÚ provedena a uzavřena. V letošním roce bude tomuto problému 
zejména v budovách s vyměněnými okny věnována pozornost sledováním CO2 
pomocí měřidel opatřených pro odbor HDM.   
 
Vydaná rozhodnutí  - vyjma rozhodnutí o udělení výjimky dle § 14 zákona č. 
258/2000 Sb. - viz zpráva výše, (počet, účel)  
Bylo vydáno 1 rozhodnutí – schválení provozního řádu pracovišti kosmetiky ve 
střední škole (středisko praktického výcviku). Dále byly vydány 3 rozhodnutí 
k provozním řádům ubytovacích služeb pro děti cizinců jako sociální služby „zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc“, nejednalo se o nová zařízení.   
 
Uložená opatření – vyjma opatření uložených v oblasti stravovací služby – viz 
zpráva výše, (druh, počet). 
V roce 2016 nebyla uložena žádná opatření. 
 
Uložené sankce - vyjma sankcí uložených v oblasti stravovací služby – viz 
zpráva výše  

 

Blokové pokuty počet            fin. částka 

(vyjma strav. sl.)   

Správní řízení počet fin. částka 
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(vyjma strav. sl.) 1 2000 

Celkem počet fin. částka 

(vyjma strav. sl.)   

Krátký komentář – specifikovat zařízení (MŠ, ZŠ, ZA atd.), důvod  
 
Komentář: Sankce byla uložena provozovateli ubytovacího zařízení – Domova 
mládeže, za hygienické nedostatky zejména v úklidu a údržbě vybavení zařízení.  
 
Řešené podněty - vyjma podnětů řešených v oblasti stravovací služby – viz 
zpráva výše, (počet, oprávněné/neoprávněné/částečně oprávněné, dotčená 
problematika, krátký komentář) 
 

Podněty 
celkem  
(vyjma stravovací 

služby) 

Oprávněné 
 
 

Neoprávněné 
 
 

Částečně 
oprávněné 
 

Postoupené 
jinému orgánu 
 

 10 4 5 12 

 
Komentář: Celkem bylo přijato 31 podnětů na nestravovací zařízení, z toho 14 na 
školská zařízení a 17 na zařízení mimoškolská. Oprávněných bylo 10, 5 částečně. 
Celkem bylo předáno 11 podnětů místně příslušným stavebním úřadům a 1 jinému 
KHS.  
Hlavní problematikou byla předškolní zařízení – provozovny živností, které nebyly 
zřízeny se souhlasem stavebního úřadu – tato podání byla postupována příslušným 
stavebním úřadům a dále jim byla poskytována součinnost při kontrolních 
prohlídkách stavby, jednou se to týkalo i o umístění soukromé střední školy. Další 
podněty byly podávány na nevyhovující stav hygienických zařízení ve školských 
budovách (při tělocvičně), na teploty vzduchu, na úklid a vybavení domova mládeže, 
na údržbu pískoviště, na výskyt plísní v budově školy. Část podnětů byla směrována 
na hluk způsobený dětmi na zahradách předškolních zařízení.   
 
Opravné prostředky předané MZ - žádné 
 
Vzorky - vyjma stravovací služby – viz zpráva výše, (druh, počet, výsledek) 
 

Vzorky       
(vyjma strav. služ.) 

           Počet          Vyhověl Nevyhověl 

       Pitná voda 0 0 0 

       Teplá voda 0 0 0 

           Písek 2* 2 0 

Jiné 0 0 0 

Krátký komentář – specifikovat zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ atd.), důvod měření 
 
Komentář: Jednalo se o plánovaný SZD. *) Byla provedena kontrola 2 pískovišť 
s kompletním odběrem vzorků dle vyhlášky č. 283/2011 Sb. (přílohy č. 14), tj. vždy 5 
vzorků na mikrobiologii a jeden směsný na chemický rozbor. Výsledky vyhověly 
uvedenému předpisu. 
 
Měření faktorů prostředí (měřený faktor, počet měření, výsledek měření). 
 

         Faktory prostředí           Počet měření     Vyhověl Nevyhověl 
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Denní osvětlení 0   

Umělé osvětlení 2 1 1 

Mikroklima 0   

Chemické škod.   - vypsat 0   

Biologické škod.   - vypsat 0   

Hluk - specifikovat 0   

Dozvuk 2 1 1 

Prašnost 0   

Azbestová vlákna – měření  
KHS 

0   

Azbestová vlákna – měření 
Ostatní subjekty 

0   

Jiné 0   

Krátký komentář – specifikovat zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ atd.), důvod měření 
 
Komentář: Všechna měření byla provedena v rámci plánovaného SZD.  
V případě umělého osvětlení byla vybrána zařízení, u nichž v rámci kontroly vznikly 
pochybnosti o jeho vyhovujících hodnotách (v jednom případě potvrzen nevyhovující 
stav, závada již odstraněna).  
Měření doby dozvuku bylo provedeno namátkově ve 2 zařízeních různého typu se 
stropem vyšším, než udává stavební vyhláška, a to v učebně základní školy a 
mateřské školy. Nález v mateřské škole vyhověl. Se zřizovatelem základní školy bylo 
dohodnuto zpracování akustické studie pro nalezení reálného řešení stavu pro tento 
typ prostoru a zajištění opatření v hodnocené učebně. Následně po vyhodnocení 
bude věnována pozornost i dalším prostorám.  

 
Problematika výskytu azbestových vláken v objektech škol a školských 
zařízení – přehled činnosti v roce 2016, a to včetně počtu uložených měření školám 
a školským zařízením, počtu a výsledku provedených měření KHS, zřizovatelem, 
investorem. 
V roce 2016 neobjednával odbor HDM žádné měření azbestu ve školských 
budovách.  
Nadále je věnována pozornost této problematice v preventivním dozoru. Podmínky 
na předložení výsledků měření azbestových a minerálních vláken z prostor 
dotčených rekonstrukčními stavebními pracemi byly na základě pozitivního nálezu 
materiálu s azbestem v průzkumu stávající stavby uloženy 4x. Zatím z toho byly 
předloženy 2x výsledky měření po provedení stavebních úprav dle vyhlášky č. 
6/2003 Sb. bez nedostatků.  
U ostatních stavebních řízení o úpravách staveb je tato problematika připomenuta 
v odůvodnění stanoviska.    
 

 
4. Priority dozorové činnosti stanovené pro rok 2016 
 

Hlavní úkol oboru -  Automaty a bufety 2016 (krátký komentář).  
Na území hl.m. Prahy bylo zajištěno monitorování sortimentu ve 30 bufetech a 30 
automatech v budovách základních škol. Výsledky byly zpracovány MZ a předány 
KHS v roce 2017. Vlastní analýzou celkem 1260 položek v bufetech bylo zjištěno, že 
62 % sortimentu nevyhovělo limitu pro cukr – viz bod „Pamlsková vyhláška“.  
 
Celostátní priority stanovené MZ (plnění, krátký komentář). 
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a) Kontrola nutričních ukazatelů (pestrosti jídelníčků) ve vybraných 
provozovnách školního stravování: rozsah byl s ohledem na počet úvazků 
splněn – celkem bylo provedeno 112 místních šetření samostatně registrovaných 
v aplikaci Registru SZD pro obor HDM  „Místní šetření“. Vyjma dvou zařízení byla 
šetření provedena v každé vybrané školní jídelně poprvé, tedy výsledkem je 
prozatím hodnocení pestrosti jídelníčků školních jídelen před aplikací Nutričního 
doporučení MZ, které školní jídelny rovněž obdržely. V mateřských školách bylo 
sledováno celodenní stravování – celkem bylo posouzeno 78 jídelníčků. Polovina 
z nich dosáhla úrovně velmi dobrý, výborných stejně jako pouze dobrých bylo po 
24 %, ojediněle nevyhovující – 2x. Podrobná analýza bude v závěrečné zprávě 
oboru. V základních školách bylo zhodnoceno 82 jídelníčků, 56 % bylo velmi 
dobré úrovně, s hodnocením dobrý 22 % a výborný rovněž 22 %. S některými 
školními jídelnami je rovněž spolupracováno v projektu Zdravá školní jídelna. 

b) Zotavovací akce a školy v přírodě: v roce 2016 byla ohlášena pouze jedna 
zotavovací akce s využitím stravování ve školní jídelně – akce byla zkontrolována 
s výsledkem bez významných závad.     

 
 
  
Krajské priority (plnění, krátký komentář). 

1. Krajské prioritní oblasti výkonu SZD: 
a) Základní školy – nábytek pro 1. stupeň: podařilo se provést 50 kontrol 

základních škol spojených s ověřením plnění velikostních typů nábytku na 1. 
stupni s akcentováním 1. ročníku v rámci dalšího dozoru nad základními 
školami. Nedostatek byl zjištěn ve 22 % kontrol. Tato priorita byla sledována 
již v předešlém roce, je možno konstatovat pokles četnosti závad – v roce 
2015 byl tento nedostatek zjištěn v 30 % kontrol. Došlo tedy ke zlepšení stavu.   

b) Dětské skupiny včetně stravování: Byly sledovány oba typy dětských skupin 
– do 12 dětí a od 13 dětí. Vzhledem k nárůstu počtu dětských skupin z 21 na 
50 v průběhu roku byl zvýšen počet kontrol v této prioritě na úkor priority 
Základní školy – nábytek pro 1. stupeň. Bylo provedeno celkem 32 kontrol 
v rámci uvedené priority a jedna opakovaná. U menších dětských skupin byla 
zjištěna závada v 24 % kontrol (celkem 4x, z toho 2 závady v plnění § 50 
zákona č. 258/2000 Sb.- doklady o očkování dětí). U větších dětských skupin 
posuzovaných dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. byla zjištěna závada v 25 % 
kontrol (4, z toho jedna rovněž v plnění § 50). Více nedostatků bylo zjištěno ve 
stravovací části dětských skupin, která má většinou formu výdeje pokrmů 
(vyjma bývalých jeslí), a to jak dovážených od jiného výrobce, tak pokrmů 
dodaných rodiči. Nějaký nedostatek byl zjištěn prakticky v každém zařízení (v 
90 %) a týkaly se jak dokumentační části, tak osobní a provozní hygieny.  

c) Školní jídelny – výdejny – SZD teplotního řetězce studených a teplých 
pokrmů: V souvislosti s výsledky SZD ve výdejnách ve školách v předešlém 
roce byla v roce 2016 věnována pozornost i této prioritě. Bylo provedeno 72 
kontrol ve výdejnách, zčásti s kontrolou teploty vydávaného pokrmu a kontrol 
skladovacích teplot studených pokrmů. Oprávněnost této priority potvrdila 
četnost nedostatků v parametru Udržování potravin, surovin a složek 
meziproduktů při bezpečných teplotách a dodržování chladícího řetězce – 34 
%. Druhým nejčetnějším nedostatkem bylo zpracování postupů na zásadách 
HACCP (19 %). Výsledky tohoto dozoru budou využity v dalším SZD.   
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Realizace projektů SZÚ – Laboratorní analýza pokrmů školního stravování (HÚ 
oboru), Zdravá školní jídelna, Vnitřní prostředí MŠ atd. 
      
Laboratorní analýza pokrmů školního stravování: ve dvou statisticky náhodně 
vybraných školních jídelnách v Praze 6, celkem bylo odebráno 96 vzorků z 24 
náhodně zvolených obědů. Hodnocení provádí SZÚ – CPŘ, jehož výsledky jsou 
zveřejňovány rovněž na webu hygienické stanice.    
 
Zdravá školní jídelna – na odboru působí celkem 4 proškolené lektorky (což je třetina 
pracovníků odboru), které se věnují části pražských účastníků projektu. Počet takto 
lektorovaných jídelen je proměnlivý 2 - 3 na lektora.   
 
 
 
5.  Metodické vedení, vzdělávání, podpora zdraví, komunikace s médii atd. 
 
Metodické vedení realizované v rámci odboru, standardizace činnosti odboru.  
 
Metodické vedení a standardizace činnosti práce odboru se provádí zejména 
prostřednictvím pravidelných porad na odboru (týdně s aktualitami z porad vedení a 
porad sekce – jednou za 2 týdny a s týdenním hlášením protiepidemického odboru) a 
čtvrtletně v rámci pravidelných seminářů. Pracovníci předkládají výstupy z terénní 
činnosti (protokoly o kontrole a místní šetření) a je prováděna pravidelná interní 
kontrolní činnost.  
 
 
Publikační činnost. 0 
 
 
Vzdělávání zaměstnanců odboru (přehled vzdělávacích akcí, počet proškolených 
zaměstnanců). 
Zaměstnanci odboru se pravidelně účastní inovačního kurzu pro HDM NCO NZO 
Brno – 2, kurzu s právní tematikou – 1.  
Dále se účastní konzultačních dnů v SZÚ – 2 dny, celkem 16 účastníků. 
HSHMP pro své zaměstnance pořádá semináře ve všech oborech, pracovníkům 
HDM je umožněno v rámci provozních možností účast na všech. Přímo pro HDM byly 
zajištěny 3 semináře s účastí 36 osob. 
Témata seminářů HSHMP: HACCP v malých provozovnách HDM, novela zákona č. 
258/2000 Sb., spolupráce s HZS – detekce škodlivin, Osvětlení školských budov, 
aktuality HDM, klamavá reklama, židovská kuchyně, HACCP, aktuality 
v problematice hluku, alimentární nákazy, aktuality SVS, očkování, příušnice.  
 
 
Školící akce realizované odborem (např. pro zaměstnance školního stravování, 
účast na poradách ředitelů škol, přednášková činnost, konzultační činnost, výuková 
činnost atd.). 
 

praktické školení studij. program 
"Veřejné zdravotnictví" (3. LF UK) 

Bc. 2 12 

školení lékařů před atestací  
(IPVZ) 

lékař 4 24 
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Hrou proti AIDS (viz komentář) žáci ZŠ, OU, SŠ 4 1300 

praxe, JČU  Bc. 1 1 

praxe v rámci AKK, NCONZO lékař 1 1 

přednáška Hygienické aspekty 
školských staveb 

studenti 
UMPRUM 

1 20 

přednáška MPSV o DS metodičky DS 2 44 

školení hygienicého minima a 
nutričního doporučení MZ 

školní jídelny 4 251 

aktuality na web   4   

semináře  HSHMP pro HDM 
zaměstnanci 
HSHMP HDM 

3 36 

 
Konzultační činnost tvoří významnou a neprezentovanou část činnosti odboru. 
S vedením odboru byla konzultována nová problematika dětských skupin a 
vznikajících mikrojeslí. V rámci přípravy závazných stanovisek jsou žadateli 
využívány konzultace nad jejich návrhy, což umožňuje efektivitu dalšího řízení. 
Celkem bylo provedeno 114 konzultací nad projekty a 189 místních šetření 
k prověření záměru na místě. Oproti tomu výzev na doplnění žádostí bylo zasláno 
žadatelům 29. Počet nesouhlasných stanovisek je tak minimální. 
 
Podpora zdraví (např. dny zdraví, programy PP atd.). 
Pracovníci odboru HDM se pravidelně účastní aktivity Hrou proti AIDS, pořádaných 
odd. PZZP HSHMP – v roce 2016 to bylo celkem 24 her pro 1300 dětí. Každé akce 
se účastní 1-2 pracovníci odboru HDM. 
Dále se pracovnice organizačně podílely na třech akcích pořádaných odd. PZZP – 
Den zdraví pro prahu 4, Den bez úrazu a Den bez tabáku v Praze 4, Týden mobility 
Prha 4. 
 
Mezinárodní spolupráce: 0 
 
Komunikace s médii (počet, účel).  
Informace pro ČT o problematice příměstských táborů.  
 
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (počet, účel). 0 
 

    
6. Jiné   0 

Zpracovala MUDr. Blanka Kučerová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých. 

V Praze dne 7. 3. 2017  

 


