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I. IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A JEJICH SLUŽEB
Společnost Slovacom s.r.o. – Indoor Air Quality Specialist je společnost s velmi úzkou
specializací - je zaměřena na zvyšování hygieny ovzduší (čistoty ovzduší) v interiérech.
Společnost se specializuje na zvyšování mikrobiální čistoty, eliminaci VOC (těkavé organické
látky) látek, částic mikroprachu, eliminaci nepříjemných pachů, zamezení výskytu plísní.
Společnost používá špičkové technologie, díky nimž dosahuje měřitelných výsledků, které
byly ještě před nedávnem nemyslitelné.
Jako první v Evropě používáme nejmodernější nano materiál, který efektivně zkvalitňuje 24
hodin denně ovzduší v interiérech - SmartCoat™ (TiO2), a stejně tak jako první v Evropě
používáme pro vlastní aplikace nejmodernější ESS postřikovou technologii, díky níž
dokážeme aplikovat speciální suspenze téměř na všechny druhy povrchů a s tak zvaným 3D
efektem. Tím nabízíme originální sofistikovaný systém, který spojuje dva progresivní
technologické výrobky, samotná aplikace je rychlá, nezatěžuje provoz daného zařízení a tím
posouvá hranice využitelnosti nanotechnologií pro zdraví člověka a jeho bezpečí o mnoho let
kupředu.

Ekologická technologie SmartCoat™ vytváří fotokatalytické EcoActive povrchy
s dlouhodobými antimikrobiálními účinky a to bez zdravotních rizik pro člověka, zvířata,
volně žijící živočichy, rostliny a bez nebezpečného vlivu na životní prostředí.

Příloha č. 1 – CERTIFIKÁT pro styk s potravinami – jenž prokazuje vhodnost aplikace nejen
na předměty přicházející do styku s potravinami, ale také na hračky a předměty běžného
užívání.
SmartCoat™ – je speciální nano suspense, kterou používáme pro nanášení v interiérech na
jakékoliv typy povrchů a nejrůznější druhy předmětů. Ihned po aplikaci je vytvořena funkční
zdravotně nezávadná transparentní fotokatalytická vrstva, která nemění optické vlastnosti
materiálů, na kterých je nanesena.
ESS postřiková technologie – je unikátní aplikační systém, umožňující rychle a efektivně
pokrývat povrchy a předměty v 3D efektu (metoda zabraňuje vzniku nepokrytých „hluchých“
míst). Díky ní je aplikace časově nenáročná, nezatěžuje daná zařízení náročnými úklidy či
stěhováním ať už před nebo po samotné aplikaci. Aplikovat lze prakticky za provozu.
Prokazatelných účinků tedy dosahujeme pouze pomocí přírodního jevu za působení
jakéhokoliv druhu světla a to díky principu fotokatalýzy = fotokatalytické mineralizaci.

Princip dlouhodobého účinku fotokatalytické vrstvy z TiO2

Krok č.1:

Nástřikem přípravku SmartCoat™ vytvoříme
na jakémkoliv povrchu transparentní
fotokatalytickou vrstvu oxidu titaničitého (TiO2).
Ihned po aplikaci je vrstva připravena k užití.

Krok č.2:

Jakmile je vrstva nasvícena jakýmkoliv zdrojem
světla (sluneční svit, žárovka, zářivka, LED aj.),
je ihned plně funkční a začíná díky přítomnosti
okolního vzduchu masivně a nepřetržitě
uvolňovat oxidační a hydroxylové radikály.
Tyto radikály jsou v mikro a nano světě
vysoce účinnými reakčními činidly.
Naopak v makrosvětě (lidé, živočichové, rostliny)
jsou naprosto netečné a neškodné.

Krok č.3:

Kontinuálně uvolňované radikály se okamžitě
a nepřetržitě vážou na jakékoliv organické látky,
mezi které patří viry, bakterie, spory plísní,
mikročástice prachu, dále se pak také vážou na
těkavé organické látky (jsou karcinogenní), což
je například benzen, toluen, formaldehyd a
mnoho dalších. Samozřejmě se dokážou velice
efektivně vázat na oxidy dusíku a také na
veškeré pachové látky či cigaretový kouř.

Krok č.4:

Ihned po navázání radikálů na výše uvedené
organické látky, dochází k rozkladu (spálení)
těchto organických látek, kdy konečnými
produkty jsou stabilní a neškodné sloučeniny,
konkrétně vodní pára a oxid uhličitý (CO2).
Tyto konečné sloučeniny vznikají ve zcela
zanedbatelném množství a žádným způsobem
nezatěžují životní prostředí.
Fotokatalytická vrstva oxidu titaničitého se při
tomto ději nespotřebovává, pouze tuto reakci
spouští. Zároveň také tato vrstva chrání povrch
materiálu, na kterém je nanesena.

V jakémkoliv interiéru ošetřeném nano suspenzí SmartCoat™ garantujeme po dobu až 4 let
tyto účinky:
• Až 90% eliminace rizika přenosu kontaktních nákaz
• Až 90% eliminace výskytu škodlivých těkavých org. látek (formaldehyd, xylen, toluen…)
• Až 90% eliminace výskytu patogenních kolonií bakterií
• Až 90% eliminace výskytu virů
• Až 90% eliminace pachů
• Až 90% eliminace výskytu alergenů
• Masivní ionizace ovzduší
• Eliminace výskytu částic mikroprachu
• Celkové dlouhodobé dosažení vyšší třídy čistoty a hygieny
Účinky této používané nanotechnologie ověřil akreditovanými protokoly také ZÚ
se sídlem v Ostravě. Na základě ověření těchto účinků vydala společnost Slovacom s.r.o.
patřičné CERTIFIKÁTY, které jsou přílohami tohoto Projektu.
Pokud nedojde k překrytí naaplikované suspenze na ošetřených površích (stropy, stěny
místností) provedením nové malby, je účinnost aplikace až 4 roky!

Příloha č. 2 – CERTIFIKÁTY účinnosti fotokatalytické vrstvy SmartCoat™

„Na základě výše uvedených fakt lze garantovat
prokazatelné snížení nemocnosti osob,
které se v takto ošetřených prostorách
převážnou část dne vyskytují.“
Ze zahraničních studií, referenčních aplikací a hlavně z dlouhodobých výsledků tohoto
projektu lze deklarovat snížení nemocnosti dětí v předškolních zařízeních, které byly
ošetřeny nano aplikací SmartCoat™!!!
Zejména eliminace virů, které v dětských kolektivech v předškolních a školních zařízeních
představují hlavní a kauzální biologická agens zvýšené nemocnosti na akutně respirační
onemocnění, je tím nejvýraznějším přínosem pro ochranu zdraví dětí. Nano suspense
SmartCoat™ získala již 15 mezinárodních ocenění.

Příklady realizace aplikací v interiérech:
-

Městská nemocnice v Ostravě – JIP, ARO, Chirurgie
Nemocnice Třinec p.o. – Chirurgie, Interna, Porodní boxy, 2x sanitka,Plast.chirurgie
Novodobá sanitka s.r.o. (Ostrava) – přeprava nemocných – vozidla
Lázně Třinec
Lázně Teplice nad Bečvou
STaRS Karviná p.o. – sprchy
SSRZ, p.o. Havířov – aplikace v areálu bazénu pro děti
MŠ při základní škole A. Kučery – Ostrava – Hrabůvka
MŠ pro astmatické a alergické děti – U Splavu – Frýdek Místek
Dalších 40 předškolních zařízení, jejichž seznam je přílohou Projektu
Pivovar Bernard a.s. (Humpolec)
Pivovar Pilsner Urquell a.s. (Plzeň) – stáčírna soudků
Hotel Brioni Ostrava
Privátní ambulance praktických lékařů (MUDr. Špaček Ivo, Ostrava –Poruba, MUDr.
Alena Skálová, Karviná aj.)
Klinika plastické a estetické chirurgie – Stuttgart, SRN
Podnik KOFOLA a.s. (Krnov) – mikrobiologické laboratoře
Podnik Mlékárny KUNÍN – výrobní prostory
Pekárna SEMAG s.r.o. (Havířov) – výrobní prostory a plochy pro pečivo
Buly Aréna Kravaře p.o. – eliminace plísní na chodbách
Aquapark Kravaře p.o. – sprchy, soc.zařízení + šatny
Podnik NOWACO s.r.o. – potravinářství
Kollmorgen s.r.o. (Brno) – eliminace plísní a mastnot v zaměstnaneckých sprchách

Mateřské školy

Nemocnice

II. PILÍŘE PROJEKTU GREENSHIELD
Projekt GREENSHIELD staví na třech pilířích znalostního trojúhelníku:
• Nejmodernější ekologické nano materiály a ESS aplikační technologie
• Antimikrobiální účinky – přírodní dezinfekce fotokatalýzou
• Toxické prostředí v interiérech
Přílohou tohoto PROJEKTU GREENSHIELD jsou ilustrativní tabulky zdrojů znečištění vnitřního
ovzduší a jejich příklady vypracované RNDr. Bohumilem Kotlíkem, Ph.D. ze SZÚ.
Příloha č. 3 – Tabulky zdrojů znečištění ovzduší v interiérech

III. CÍL PROJEKTU GREENSHIELD
V říjnu 2013 byl v ČR spuštěn unikátní celorepublikový projekt “Čisté ovzduší dětem”,
jenž má za úkol po dobu dvou let monitorovat a následně získat cenné relevantní údaje o
kvalitě vnitřního ovzduší v interiérech mateřských škol v různých lokalitách ČR a potvrdit tak
vysokou míru efektivity účinků nejmodernějších ekologických nanotechnologií (transparentní
fotokatalytická vrstva na bázi TiO2) směrem ke zkvalitnění čistoty ovzduší v interiérech.
Projekt navazuje na celosvětový projekt GREENSHIELD, v rámci kterého již byly ve
světě provedeny desítky odborných aplikací a dosažené výsledky předčily očekávání. Ze
zahraničních studií a měření jednoznačně vyplývá prokazatelné dlouhodobé snížení
mikrobiální kontaminace ploch a prostor, jež jsou touto technologií ošetřeny.

Cílem PROJEKTU GREENSHIELD je:
Realizovat tento PROJEKT v celorepublikovém kontextu a potvrdit tak vysokou
efektivitu účinků EcoAktivních povrchů směrem ke zkvalitnění čistoty ovzduší, kterých lze
dosáhnout pomocí nových ekologických – inteligentních nano materiálů jejich aplikací v
interiérech předškolních zařízení se zvýšenou hladinou zdraví škodlivých látek pocházejících
jak ze zdrojů vnitřních, tak z vnějšího ovzduší.
Na základě uvedených skutečností má náš PROJEKT prokázat vysokou účinnost
aplikací transparentních fotokatalytických vrstev v prostorách se zvýšenými nároky na čistotu
a hygienu ovzduší a to nejen z pohledu jistoty dodržování legislativních limitů a standardů,
ale hlavně pak demonstrovat přínos v oblasti snížení nemocnosti osob vyskytujících se v
takto ošetřených prostorách převážnou část dne.

Dále pak:
-

-

získat relevantní informace o vlivu EcoAktivních „zdravých“ interiérů na celkový
zdravotní stav osob, které tráví v těchto interiérech podstatnou část dne
získat relevantní informace o eliminaci rizik přenosu kontaktních nákaz v sledovaných
interiérech předškolních zařízení a to jak u dětí tak i zaměstnanců
získat relevantní informace i vlivu EcoAktivních povrchů na děti s alergickými a
astmatickými potížemi
získat potřebná data pro srovnávací studii, která má charakterizovat efektivitu
fotokatalytických EcoAktivních povrchů v různých lokalitách v ČR s rozdílnými
vnějšími podmínkami – čistotou ovzduší
sledovat stanovené ukazatele po dobu nejméně dvou let a vyhodnotit tak
dlouhodobé vlivy na snížení přenosu respiračních infektů a virových onemocnění u
dětí různých věkových kategorií.

IV. PROJEKT GREENSHIELD V ČÍSLECH
Vyhodnocení průběhu prvního roku PROJEKTU – rok 2014
V průběhu roku 2014 se do tohoto PROJEKTU zapojilo mnoho měst a obcí v rámci celé ČR a
jedná se o tyto
Brno, Český Těšín, Havířov, Hlučín, Horní Suchá, Karviná, Krnov, Ostrava, Prostějov,
Rožnov pod Radhoštěm, Stonava, Studénka, Těrlicko, Třinec, Vyškov

Průměrný počet dětí:
Průměrný počet tříd:
Věkový rozsah dětí:
Celková aplikovaná plocha:

1400
60
2,5 – 7 let
14.700 m2

Pro stanovení efektivity snižování nemocnosti dětí byly sledovány a statisticky zpracovány
více třídní zařízení, které byly aplikovány jen z části, tudíž měly ve svém provoze aplikované i
neaplikované třídy. PROJEKT byl následně vyhodnocen pod odborným dozorem MUDr.Lenky
Böhmové – primářky dětského oddělení nemocnice Karviná – Ráj.
V rámci ročního sledování a vyhodnocování nemocnosti bylo dosaženo následujícího
výsledku:

Snížení nemocnosti dětí o 8,3%
V případě vzorku nemocnosti 1400 dětí bude díky efektu snížení nemocnosti 8,3%

zvýšena docházka o 116 dětí.
Výsledky PROJEKTU prokazatelně dokazují pozitivní vliv fotokatalytických povrchů směrem
ke snižování nemocnosti osob z pohledu respiračních onemocnění v kolektivech, což vede ke
zvýšení docházky nejen v předškolních zařízeních a snižuje rodičům potřebu paragrafů či
jiných řešení při onemocnění dítěte.
Technologie SmartCoat™ vytváří vysoce účinné fotokatalytické EcoAktivní povrchy
s dlouhodobými antimikrobiálními účinky a to bez zdravotních rizik pro člověka, zvířata,
volně žijící živočichy i rostliny a bez nebezpečného vlivu na životní prostředí.
Plán PROJEKTU – rok 2015
PROJEKT GREENSHIELD předpokládá v roce 2015 začlenění dalších až 200 předškolních a
školních zařízení, pro které byl zajištěn společností Slovacom s.r.o. speciální DOTAČNÍ TITUL.
Ve vybraných lokalitách lze získat DOTAČNÍ TITUL jednoduchým způsobem:
Pakliže má zřizovatel ve zmiňovaných zařízeních zájem o zařazení do PROJEKTU, tzn. zašle
závaznou objednávku na aplikaci minimálně 2 tříd v rámci svých zařízení (specifikace tříd a
ploch viz níže). DOTAČNÍ TITUL je následně přiřazován všem takto došlým objednávkám a to
až do naplnění kvóty 200 zařízení.

Každý ze zúčastněných zřizovatelů se následně stává PARTNEREM PROJEKTU.

PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
Město/Obec/ vybere pro aplikace jakékoliv předškolní zařízení, které má ve své správě (tento
výběr se nevztahuje na zařízení, která jsou s výhledem na plánované stavební či jiné změny
nevhodná – rekonstrukce, výměna oken apod.).
Pro maximální efektivitu aplikace je potřebné provést aplikaci v kompletní třídě, což obnáší
realizaci v tzv. společenské místnosti, která sloužívá v některých případech zároveň jako
odpočinková místnost pro spánek dětí po obědě. Zároveň se aplikace provádí v přilehlých
sociálních zařízeních – WC a umývárna a ve společné šatně pro příchozí. Pakliže je
odpočinková místnost v rámci jedné třídy odděleně, proběhne i její aplikace.
Takto komplexně ošetřovaný prostor čítá aplikační plochu v referenčním rozměru 300m2,
což v případě aplikace dvou tříd znamená 600m2.
Standardní náklady na provedení aplikace při běžné ceníkové ceně jsou za 1 m2 ošetřené
plochy ve výši 190,-Kč bez DPH.
Na předškolní a školní zařízení se vztahuje DOTAČNÍ TITUL, který umožňuje díky dotaci ceny
zahraničním partnerem uplatnění 50% slevy!
Cena za 1 aplikaci o výměře 300 m2 před slevou ..….….….......................... 57.000,-Kč
Cena za 1 aplikaci o výměře 300 m2 po slevě ……......................………….. 28.500,-Kč
Úspora na 1 aplikaci o výměře 300 m2 ................................................... 28.500.-Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

CELKOVĚ LZE ZÍSKAT PRO KAŽDOU TŘÍDU
DOTACI VE VÝŠI
28.500,-KČ
V. PARTNEŘI PROJEKTU
1. Slovacom s.r.o., Okrajová 1634/4a, 73601 Havířov – Podlesí IČ: 29461995
2. Město/Obec/ pod záštitou primátora/starosty/
3. Odborný poradce – MUDr. Lenka Böhmová – primářka dětského oddělení nemocnice
Karviná - Ráj.

VI. ŘÍDÍCÍ STRUKTURA PROJEKTU

Město/Obec

VII. HARMONOGRAM PROJEKTU
Celkový harmonogram PROJEKTU GREENSHIELD závisí na schválení PROJEKTU vedením
města/obce/ nebo radou města/obce/ případně zastupitelstvem města/obce/. Následně je
účast v PROJEKTU podmíněna zasláním objednávky nebo sepsáním smlouvy o aplikacích
v rámci PROJEKTU.

NÁVRH FÁZÍ PROJEKTU:
1. fáze - výběr předškolních zařízení a určení koordinátora PROJEKTU za stranu
města/obce/
ZODPOVÍDÁ: Město/Obec/
TERMÍN: průběh roku 2015

2. fáze - představení PROJEKTU ředitelům vybraných předškolních zařízení, stanovení
termínu realizace vlastní aplikace, dodržení předaplikačních opatření.
ZODPOVÍDÁ: Slovacom s.r.o.
TERMÍN: průběh roku 2015

3. fáze - provedení vlastní aplikace v předškolních zařízeních
ZODPOVÍDÁ: Slovacom s.r.o.
TERMÍN: do konce 12/2015
Předpokládaný termín ukončení aplikací v PROJEKTU – prosinec 2015.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Po celou dobu trvání tohoto PROJEKTU bude společnost Slovacom s.r.o. průběžně
informovat určeného koordinátora PROJEKTU za stranu města/obce/ o získaných dílčích
informacích, výsledcích a datech.
Po celou dobu trvání tohoto PROJEKTU bude společnost Slovacom s.r.o. předávat získané
reporty od jednotlivých předškolních zařízení k celkovému posouzení MUDr. L. Böhmové s
cílem získat odborné stanovisko k vlivu nanotechnologických aplikací v prostředí interiérů na
celkovou kvalitu ovzduší v nich a následně na zdravotní stav osob, které v těchto interiérech
tráví podstatnou část dne a to v závislosti na kvalitě venkovního ovzduší, specifických
podmínkách každé lokality v rámci ČR, na výskytu a intenzitě potenciálních virových epidemií
apod.
Jedním z nejvíce sledovaných parametrů je eliminace rizik přenosu respiračních onemocnění
a kontaktních nákaz včetně posouzení celkového vlivu ovzduší v ošetřených interiérech na
zdravotní stav sledovaných osob.

Výsledky tohoto PROJEKTU GREENSHIELD a celková hodnotící zpráva budou po ukončení
projektu zveřejněny a použity jako PŘÍPADOVÁ STUDIE pro realizaci tohoto PROJEKTU
GREENSHIELD v dalších zemích EU.
Tento PROJEKT je PRVNÍM takovýmto PROJEKTEM, který se plně věnuje otázkám využití
nanotechnologických aplikací fotokatalytických vrstev v praxi a jejich přínosu pro člověka
jak co do rozsahu, tak do získávání a zpracování informací a dat pro posouzení míry
účinnosti nových ekologických nano materiálů a to nejen v ČR, ale v EU vůbec.
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Příloha č. 3
TYPY ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO OVZDUŠÍ
Autor: RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., SZÚ
Tabulka č. 1 – Typy zdrojů znečištění vnitřního ovzduší a jejich příklady
Typy zdrojů

Biologické
zdroje

Stavební
materiály,
vybavení staveb

Příklady
Lidé, zvířata
(krysy, myši a
další domácí
„mazlíčci“)
prašné částice,
hmyz

Proces/způsob

Produkty

Dýchání, pocení,
trávení, vylučování,
línání, drolení kůže

CO2, vodní páry, pachově postižitelné
látky, viry, mikrobiologické znečištění,
alergenní částice

Vylučování

Alergenní částice

Rostliny, zemina

Odpařování,
metabolitické
produkty, spory

Stavební materiály

Výpary, stárnutí,
abraze, rozklad,
nátěry

Ventilace a
klimatizace

Údržba, provoz

Vodní pára, terpeny, pachově
postižitelné látky, mykotoxiny, části
hub
Plyny a částice (rozpouštědla,
polymerizační látky, monomery,
prostředky pro povrchovou úpravu
dřeva, minerální vlákna, aminy,
amoniak, prostředky protihořlavé
úpravy)
Mikroorganismy, minerální vlákna,
pachově postižitelné látky, pesticidy
Monomery z plastů, pryskyřice,
lepidla, minerální vlákna, rozpouštědla,
plastifikátory, stabilizátory
Zemní plyn, CO, CO2, NOX, vodní
páry, suspendované částice, uhlovodíky
Rozpouštědla, náplně do sprejů,
parfémy, anorganické a organické
aerosoly, barviva, laky, pryskyřice,
halokarbony
Vodní páry, amoniak, chlor,
insekticidy, organické látky, „domácí
prach“
CO, NOX, nikotin, benzen, aldehydy,
nitrosaminy, PAU, suspendované
částice
Rozpouštědla, ozón, organické látky,
plastifikátory…
Suspendované částice, organické látky
(dle vybavení) monomery …
Výpary z paliv, výfukové plyny,
rozpouštědla
Výfukové plyny, částice, CO, NOX,
uhlovodíky, PAU, benzen, aldehydy,
plastifikátory (např. ftaláty) ….

Vnitřní vybavení
Vaření a topení

Činnosti ve
vnitřním
prostředí

Specifické typy
místností

Výroba, výpary,
povrchová úprava,
nátěry
Spalovací procesy,
otevřený oheň

Kosmetika

Hygiena a osobní péče

Úklid

Úklid, hubení škůdců

Kouření

Kouření

Kanceláře

Kancelářské práce

Hobby
Garáže

Kutilství, hobby,
opravy, nátěry …
Paliva, barvy, laky,
čistící prostředky…

Doprava

Spalovací procesy

Provoz

Transport
z venkovního
ovzduší

Lidský faktor

Ventilace (větrání),
infiltrace

Venkovní ovzduší

Příloha č.4 – Seznam předškolních zařízení, kde byly provedeny aplikace SmartCoat™

1
2

Město
Ostrava - Slezská
Ostrava - Slezská

Adresa MŠ
MŠ Bohumínská 68/450
MŠ Frýdecká 426/21

Ředitel/ka
Bc.Kolková
Bc.Kolková

3
4

Hlučín
Hlučín

MŠ Severní 19
MŠ Nový svět 4, Darkovičky

Mgr.Boková
Fichnová

5
6

Moravská Ostrava
Moravská Ostrava

MŠ Hornická 42A
MŠ Špálova 32

Chadzapanajotidisová
Karnovská

7

Ostrava - jih

MŠ Herrmanna 23, Hrabůvka

Jendrišáková

8

Ostrava - jih

MŠ Rezkova 14/2944 ,Zábřeh

Kaminská-zástupkyně

9

Ostrava - jih

MŠ A. Kučery 20, Hrabůvka

J.Reiblová - zástupce

MŠ Budovatelská 580
MŠ R.Tomáška 491

Schillerová
Nekolová

MŠ Tylovice 1807

Pokorná

13 Krnov

MŠ Mikulášská 854/8

Bc.Kuchařová

14 Prostějov
15 Prostějov

MŠ Fanderlíkova 4123/69
MŠ Moravská 30

Dočkalová Marie
Hekalová Alenka

16 Vyškov

MŠ Hraničky, Puškinova 527

Mgr.Bělejová

17 Brno střed
18 Brno střed

MŠ Francouzská 50
MŠ Vinařská 4a

Hniličková
Mgr.Šilhánová

19 Brno Černovice
20 Brno Černovice

MŠ Kneslova 7
MŠ Štolcova 21

Susová
Palátová-Šípková

21 Karviná
22 Karviná

MŠ V Aleji 20/761
MŠ Žižkova, Divišova 2806/2

Mgr.Králová
Kubicová

23 Stonava
24 Stonava
25 Stonava

MŠ Hořany 1014
MŠ Holkovice 326
MŠ Dolany565

Mgr.Lusk
Donátová
Byrtusová

10 Studénka
11 Studénka
12

Rožnov p.
Radhoštěm

Adresa MŠ
MŠ Balzacova 2/1190
MŠ Mládí 23/1147
MŠ Horymírova 7/1194
MŠ Sadová
MŠ Místní
MŠ Na Nábřeží 5
MŠ Moravská 404/14

Ředitel/ka
Bc.Turecká
Palowská
Bc.Smejkalová
Bc.Hýžová
Bc.Hýžová
Kovácsová
Bc.Slowiková

33 Horní Suchá
34 Horní Suchá

MŠ Těrlická 969/24
MŠ Těrlická 407

Mgr.Chalupová
Mgr.Prymus

35 Český Těšín
36 Český Těšín

MŠ Komenského 607
MŠ Okružní 1759

Mgr.Chalupová
Mgr.Hřebáčková

37 Třinec

MŠ Konská - Podlesí

Mgr.Klen

38 Těrlicko

MŠ Horní Těrlicko 419

PaedDr.Balajka

39 Frýdek Místek

MŠ SE ZDRAV. PÉČÍ Ke splavu 1568

Tvrdoňová Pavla

40 Václavovice

MŠ Václavovice

Mgr.Mildorfová

41
42
43
44
45

MŠ Matrosovova 14/A
MŠ U Dvoru 22a
MŠ Gen.Janka 1/1236
KMŠ U Dvoru 22
MŠ Zelená 73A

Jitka Štachová
Bc.Olga Křížová
Libuše Boháčová
Milena Glinzová
Bc.Jana Kazmirská

26
27
28
29
30
31
32

Město
Havířov
Havířov
Havířov
Havířov
Havířov
Havířov
Havířov

Ostrava - Mar.Hory
Ostrava - Mar.Hory
Ostrava - Mar.Hory
Ostrava - Mar.Hory
Ostrava - Mar.Hory

