Studie

„Studie znečištění vnitřního ovzduší ve školkách a jeho vlivu na zdraví“

DOTAZNÍK PRO ŠKOLKU
Kód:

M

S

(Vyplní správce školy ve spolupráci s měřicí skupinou)

Pokyny k vyplnění dotazníku (pouze jeden dotazník pro každou školku).
- Bude-li od Vás požadováno, abyste napsali text (např. název školky/město, konkretizující údaje….),
pište prosím čitelně, velkými písmeny, do vyhrazeného místa.
- Zaškrtněte políčko nebo přeškrtněte číslo Vámi zvolené odpovědi. Vyberte pouze jednu možnost,
nebude-li uvedeno jinak. Vzor:

Jaká je dopravní hustota v přímé blízkosti školky (v
dosahu 100 metrů)?
1. malá
2. střední
3. velká
4. velmi velká včetně nákladních automobilů

Jsou ve školce chováni (drženi) živočichové s
kožešinou nebo s křídly/peřím
(ptáci, kočky, psi, fretky, morčata, myši, apod.)?
 Ne
 Ano
K jakým činnostem se dvůr hodí? (Zatrhněte vše, co
platí.)
9.1.  sport
9.2.  hry
9.3.  odpočinek

-

Uděláte-li chybu, zakroužkujte nesprávnou odpověď a zaškrtněte správnou. Vzor:

Odpověď č. 2 označena chybně, správně má být č. 3
Všeobecně – jaká je dopravní hustota v přímé blízkosti
školky (v dosahu 100 metrů)?
1. malá
2. střední
3. velká
4. velmi velká včetně nákladních automobilů
Chybně bylo označeno „Ano“, správně je “Ne”
Jsou ve školce chováni (drženi) živočichové s
kožešinou nebo s křídly/peřím
(ptáci, kočky, psi, fretky, morčata, myši, apod.)?
 Ne
 Ano
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Kód školky:

M
město

S
školka

Dnešní datum: (Den/měsíc/rok) __/__/____
Název školky: ……………..........................................................................
Obec: ......................................................................

1.

Kdy byla školka postavena? (Rok) ..........

2.

Jaký je hlavní stavební materiál školky (z čeho je postavena)?
(Zatrhněte vše, co platí.)
 Cihla
 Beton
 Dřevo
 Jiný Specifikujte ………….........................................................

3.

Jaká je maximální kapacita školky (počet dětí)?...............

4.

Jaký je aktuální počet dětí ve školce? …………v měřené třídě? ....……..

5.

Byla školka (jako celek) rekonstruována?
 Ne
 Ano
Pokud Ano:
Kdy? (Rok) ..........

6.

Byla během uplynulých pěti let provedena rekonstrukce nějakých částí
školky?
 Ne
 Ano. Kterých částí? (Zatrhněte vše, co platí.)







elektrického vedení
osvětlení
vodovodního vedení
učeben (včetně podlahy)
oken
obvodového pláště

7.

Jaká je hustota dopravy v přímé blízkosti školky (v dosahu 100 metrů)?
1. malá
2. střední
3. velká
4. velmi velká včetně nákladních automobilů

8.

Má školka zahradu?

9.
Kód:

Je kolem školky zeleň?
(sportoviště, park, apod.)
M

S

 Ne

 Ano

 Ne

 Ano
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10.

Jaký je ve školce topný systém?
1. ústřední topení s radiátory/podlahové topení
2. elektrická topná tělesa/podlahové topení
3. plynová topná tělesa
4. kamna na uhlí nebo dřevo

11.

Je ve školce klimatizace (tepelná nebo tepelně-vlhkostní úprava vzduchu)?
1. Ano, v celé školní budově je klimatizace
2. Ano, v některých částech budovy je klimatizace
3. Ne, v žádných částech budovy není klimatizace

12.

Je ve školce mechanický větrací systém (vzduchotechnika)?
1. Ano, v celé školní budově je mechanický větrací systém
2. Ano, v některých částech budovy je nainstalovaný mechanický větrací systém
3. Ne, v žádných částech budovy není mechanický větrací systém

13.

Nachází se v dosahu 500 m od školky některé z následujících zařízení?
(Je možné více odpovědí)
 průmyslová výroba (továrna, výrobna)
 elektrárna, spalovna
 skládka odpadu
 jiná znečišťující zařízení (popište)
..........................................................................................................

14.
Došlo ve školní budově někdy k poškození vodou, jako únikem vody z
vodovodního potrubí nebo z pračky, z kotle, z lednice, mrazáku nebo z chlazení
ventilačního systému?
 Ne
 Ano
Pokud Ano: Kde? ………………………..
15. Byly někdy viditelné projevy zvýšené vlhkosti, jako jsou vlhké skvrny nebo
vlhká místa, poškození nebo ztmavnutí krycího materiálu na stropu, stěnách nebo
na podlaze či známky kondenzace vody ve školce?
 Ne

 Ano

Pokud Ano: Kde? ………………………….

Měřený prostor
16.

Ve kterém patře školky se nachází měřený prostor? ...........

17.

Plocha podlahy: ............ m2

18.

Výška stropu ve třídě: ............ m

19.

Orientace oken:
1. Směrem do ulice
2. Směrem do dvora nebo do zahrady
3. Jiná
(specifikujte) ........................................................
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20.

Materiál podlahy:
1. Dřevo podíl na ploše místnosti (odhad) ………….
2. Umělá hmota (PVC) podíl na ploše místnosti (odhad) ………….
3. Dlažba podíl na ploše místnosti (odhad) ………….
4. Koberec podíl na ploše místnosti (odhad) ………….
5. Jiný (specifikujte) ........................................................ podíl na ploše místnosti
(odhad) ………….

21.

Povrch stěn:
1. Vybílené vápnem
2. Natřené ve vodě rozpustnou barvou
3. Natřené ve vodě nerozpustnou barvou
4. Tapety
5. Dřevěné panely
6. Jiné
(specifikujte) ........................................................

22.

Jsou na stěnách aplikovány nátěry s nanočásticemi TiO2?
 Ne

 Ano

23.

Povrch stropu:
1. Vybílený vápnem
2. Natřený ve vodě rozpustnou barvou
3. Natřený ve vodě nerozpustnou barvou
4. Tapety
5. Dřevěné panely
6. Jiné
(specifikujte). ........................................................

24.

Jsou na stropě aplikovány nátěry s nanočásticemi TiO2?
 Ne

 Ano

25.

Kdy byla měřená místnost naposledy vymalována?
1. Během posledního roku
2. Před jedním rokem až dvěma lety
3. Před třemi nebo více lety

26.

Je zde klimatizace?
 Ne
 Ano

27.

Jak často se zde uklízí?
1. Dvakrát denně
2. Jednou denně
3. Jednou týdně
4. Dvakrát týdně nebo častěji v týdnu

28.

Kdy se během dne uklízí?
(zatrhněte vše, co odpovídá)
 Ráno před příchodem dětí
 Večer po odchodu dětí

Kód:

M

S

strana

5

29.

Co se obvykle používá k úklidu podlahy?
(zatrhněte vše, co odpovídá)
 Vysavač
 Smeták
 Hadr (mop) – „na mokro“
 Hadr (mop) – „na sucho“
 Jiné
(Specifikujte) ......................................

30.

Jsou během úklidu otevřená okna?

31.

Kdy byl do místnosti pořízen nový nábytek? před …… lety

32.

Pokud je v prostorách školky instalována čistička vzduchu, uveďte o jakou
čističku se jedná (typ) a kde je umístěna:
…………………………………………………………………………………………………

33.

Používají děti během výuky lepidla, barvy, laky nebo jiné výtvarné potřeby s
dráždivým zápachem?
 Ne
 Ano

 Ne

 Ano

Pokud Ano,
Kde se uchovávají?
1. Ve skříni nebo v policích v učebně
2. Ve skříni nebo v policích mimo učebnu

KONEC
- DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI -
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