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O projektu InAirQ
MUDr. Helena Kazmarová, vedoucí Centra zdraví a životního prostředí

PROJEKT

• Projekt InAirQ (Nadnárodní adaptační opatření
pro integrované řízení kvality vnitřního ovzduší)
je projektem realizovaným v rámci Prioritní osy
3 programu INTERREG
• INTERREG je program nadnárodní „Spolupráce
v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro
udržitelný růst ve Střední Evropě“
• Program je financovaný z evropských
strukturálních fondů pro regionální rozvoj a
koordinovaný na území ČR Ministerstvem pro
místní rozvoj.
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CÍLE PROJEKTU

• Popsat zdravotní dopady kvality vnitřního ovzduší
na zranitelnou skupinu populace – děti a
podniknout kroky ke zlepšení školního prostředí v
oblasti střední Evropy.
• Iniciovat vypracování politik a praktických
opatření a zahájit budování kapacit ke snížení
nepříznivých účinků na lidské zdraví z expozice
znečištění vnitřního ovzduší ve školách zemí
střední Evropy.
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SPOLUPRACUJÍCÍ ZEMĚ

Na projektu
spolupracuje 5 zemí
Evropské unie :
• Maďarsko,
• Polsko,
• Česká republika,
• Slovinsko
• a Itálie,
 vedoucím partnerem
je Maďarsko.
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PARTNEŘI PROJEKTU A DOBA ŘEŠENÍ
Na projektu se podílí
• 9 institucí. V každé z pěti zemí (s výjimkou ČR)
jsou zapojeny dvě instituce. Jedna, zabývající se
životním prostředím a zdravím a druhá z okruhu
zainteresovaných institucí zapojených do
managementu a kontroly škol.
•

Projekt je tříletý. Od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019 a je
rozdělen do 6 půlročních etap.
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FILOSOFIE PROJEKTU

•

•

•

Mnoha problémům kvality ovzduší lze předejít, pokud
zřizovatelé škol, učitelé, vedení školy a žáci ví, čím je
vnitřní ovzduší ovlivňováno.
Když vznikne problém umí jej personál školy
zhodnotit a řešit na základě těchto vědomostí. I když
je nutný zásah odborníků, nejlepší výsledky jsou
dosahovány, když jsou představitelé školy poučenými
uživateli.
Prevence se vyplatí. Energie vložená do prevence
nebo rychlého řešení v začátku problému je podstatně
menší, než když se problém rozvine.
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PARTNEŘI V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY

12 základních škol
• 3 KHS - Praha, Středočeský kraj a kraj Vysočina
• V rámci Fóra kvality prostředí: zástupci Pražského
magistrátu, MŠMT, KHS, II. LF UK, ZŠ
•
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VÝBĚR ŠKOL

•

•

•
•

Školy různého stáří, typu budov i umístění
vzhledem k okolnímu prostředí a kvalitě
ovzduší
9 škol v Praze 6 (prostřednictvím
zřizovatele, úřadu městské části, osloveno
16 ředitelů škol )
1 škola v kraji Vysočina - Jihlava
2 školy ve Středočeském kraji – Mělník a
Čelákovice
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ŠKOLY PŘIHLÁŠENÉ DO PROJEKTU













ZŠ Hanspaulka, Sušická 29, Praha 6 (http://www.zshanspaulka.cz/)
ZŠ T. G. Masaryka nám. Českého povstání 6, Praha 6
(http://www.zstgmruzyne.cz/cs/zs-ruzyne/)
ZŠ J. A. Komenského, U dělnického cvičiště 1, Praha 6
(http://www.jakomenskeho.cz/)
ZŠ Červený vrch, Alžírská 160, Praha 6 (http://www.zscvrch.cz/)
ZŠ Na Dlouhém Lánu, Na Dlouhém Lánu 43, Praha 6 (www.zsdlouhylan.cz/)
ZŠ Marjánka, Bělohorská 52, Praha 6 (www.zsmarjankapraha6.cz/)
ZŠ Emy Destinnové, nám. Svobody 3, Praha 6 (www.zsemydestinnove.cz/)
ZŠ Petřiny Jih, Šantrochova 2, Praha 6 (http://www.petrinyjih.cz/)
ZŠ Antonína Čermáka, Antonína Čermáka 6, Praha 6
(http://www.zscermaka.cz/)
ZŠ Otokara Březiny, Demlova 34, Jihlava (https://www.zsobreziny.cz/)
ZŠ Jindřicha Matiegky, Pražská 2817, Mělník (http://zsjm-me.cz/)
ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, Čelakovice
(http://www.zs.celakovice.cz/)
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PLÁNOVANÉ AKTIVITY V PROJEKTU












Základní analýza - historická data z měření, národní
posouzení zranitelnosti, SWOT analýza, Index zdraví
kvality vnitřního ovzduší
Virtuální zdravotní úložiště – nástroje pro sběr a
zhodnocení zdravotních rizik prostřednictvím
vypracovaného indexu a expozičních faktorů
EQF – fórum kvality prostředí – zástupci
zainteresovaných stran a institucí se kterými budou
výstupy a závěry dílčích úkolů konzultovány
Návštěva škol s dobrou praxí
Vypracování Akčních plánů kvality vnitřního prostředí
Testování akčních plánů v pilotních akcích
Nadnárodní Fórum kvality prostředí
Budování kapacit pro implementaci akčních plánů
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ANALÝZA ZRANITELNOSTI – SOUBOR
INFORMACÍ
•
•
•

•
•
•

Počet škol a dětí
Počet a typ školních budov
stav školních budov, hlavní charakteristiky a
problémy, zejména ty, které mohou ovlivnit
kvalitu vnitřního prostředí
Legislativa, která se vztahuje k managementu
školního prostředí
Realizované měřící kampaně
Dostupnost informací o venkovním ovzduší
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DĚKUJI ZA POZORNOST

Helena Kazmarová
Centrum zdraví a životního prostředí
Interreg - InAirQ
http://www.szu.cz/inairq-1
ovzdusi@szu.cz
+00 420 26708 2555
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