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Cíl projektu

Podpořit plošnou rekonstrukci škol s využitím stávajících dotací, a tím zajistit kvalitní

a zdravého vnitřního prostředí pro žáky i učitele.

Průběh projektu

 Změříme kvalitu vnitřního prostředí.

 Navrhneme možné úpravy.

 Doporučíme dostupné dotační tituly.

 Poskytneme metodickou podporu při zadání veřejné zakázky.

 Po realizaci se k Vám rádi vrátíme a opět změříme kvalitu vnitřního prostředí.

 Odměnou za účast je certifikát Zdravá škola.

www.zdravaskola.cz



Pilotní projekty

 ZŠ Komenského, Slavkov u Brna a ZŠ M.Alše, Suchdol Praha.

 Měřené faktory: CO2, teplota, vlhkost, světlo, akustika.

 Měření po dobu 4 dní na jaře 2017, výsledky alarmující.

 Úpravy pilotních tříd, druhé měření potvrdilo efektivitu realizovaných řešení.

Požadavky: koncentrace CO2: max. 1500 ppm, teplota 20 - 24°C, vlhkost: 30 - 60 %

Vyhodnocení překročení limitů - první měření duben 2017



ZŠ Komenského, Slavkov u Brna – měření koncentrace CO2

Měření 1 – duben 2017

Větrání dle citu učitele, zpravidla o přestávkách.

Nedostatečné.

Měření 2 – říjen 2017

Signalizace úrovně CO2: světelnou signalizací 1200 ppm, 
akusticky 1500 ppm. 

Větrání dle signalizace, kdykoliv během výuky - tepelný 
diskomfort, energeticky neefektivní.

Měření 3 – leden 2018

Instalace vzduchotechnické jednotky s rekuperací.



ZŠ M.Alše, Suchdol Praha – měření kvality akustiky

Pokles o 3 dB je lidmi běžně vnímán jako pokles hluku o polovinu.



ZŠ M.Alše, Suchdol Praha – měření kvality osvětlení
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Manuál pro komplexní přípravu veřejných budov

s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí zejména ve školských budovách

1. Průvodce přípravou šetrného projektu

Koncepce přípravy projektu

Příprava zadání veřejné zakázky

2. Technická řešení pro zajištění kvalitního 

vnitřního prostředí ve školských budovách

Kvalita vzduchu

Akustika

Osvětlení

3. Příklady z praxe



Opravdu Zdravá škola má řešení zaměřená na uživatele, na 

udržitelnost i finanční efektivitu.

Neřešte jednotlivosti zvlášť, skutečně kvalitního prostředí 

dosáhnete jen při komplexním pohledu i návrhu řešení.

Vyplatí se to.
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Projekt je realizován za podpory členů Rady

Komunikace projektu
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