
Příloha č. 1 

Rozsah a četnost úklidových prací 

 

2 X TÝDNĚ 
Pokoje a chodby budov SO 02 a SO 03: 

- patrové chodby, přízemí 
1) vynášení tříděného odpadu z kontejnerů k tomu 
určených 

- sociální zařízení v přízemí SO 03, místnosti 
1.84 a 1.85 

1) mokré vytírání podlahy 

2) dezinfekce chytových míst, umyvadla a baterie 

3) dezinfekční mytí vnitřních i vnějších ploch toaletní 
mísy  

- studentské pokoje – vstupní chodbička 1) mokré vytírání podlahy 

- studentské pokoje - WC + koupelna 

1) mokré vytírání podlahy 

2) dezinfekce chytových míst, umyvadla a baterie 

3) dezinfekční mytí vnitřních i vnějších ploch toaletní 
mísy sprchové vaničky/ vany 

4) mytí a leštění zrcadel 

- tělocvična (místnost 1.83) 

1) mokré vytírání podlahy (dřevěná) 

2) odstranění prachu, ohmatů a skvrn z vnějších 
ploch dveří, vypínačů, jiných předmětů, obkladů, 
omyvatelných stěn, mytí a leštění zrcadel 

3) ometení pavučin 

 

 

 

DENNĚ (každý pracovní den) 
Společné prostory budov SO 02 a SO 03: 

- chodby v přízemí budov včetně prostor 
pod schodištěm, před výtahy, kabiny výtahů 

1) mokré vytírání podlahových ploch 

2) vyčištění drážek posuvných dveří ve výtahu 

3) mokré vytírání podlah kabin výtahů 

- vstupní hala, prostor hlavního vstupu – 
zádveří, rohože 

1) mokré vytírání podlahových ploch, vysávání 

- patrové chodby, schodiště 
1) mokré vytírání podlahových ploch 

2) mokré vytírání schodiště a schodišť. chodby 

- společenské místnosti  
1) mokré vytírání podlahových ploch 

2) vynášení obsahu odpadkových košů včetně 
výměny plastových sáčků z těchto nádob  

- společenské místnosti - kuchyňská linka 
1) vlhké otírání sporáku a dalších kuch. spotřebičů 
z vnější strany 

2) vlhké otírání pracovní plochy včetně dřezu 

Přízemí budovy SO 02: 

- posilovna (místnost 1.50 a 1.51)  
1) tatami povrch – vysávání denně nebo dle potřeby, 
minimálně však 2x týdně 

2) mokré vytírání podlahových ploch 



1 X TÝDNĚ 
Knihovna a zkušebna v přízemí budovy SO 02: 

- knihovna, zkušebna (místnosti 1.23 a 1.08) 

1) vynášení obsahu odpadkových košů včetně 
výměny plastových sáčků z těchto nádob 

2) mokré vytírání podlahy – dřevěné parkety 
(knihovna) a vysávání koberce (zkušebna) 

3) stírání prachu ze všech dosažitelných a volně 
přístupných ploch nábytku vč. židlí, parapetů a jiných 
předmětů do výše 1,70 m, vyjma PC a monitorů a 
jiné kancelářské techniky 

Společné prostory budov SO 02 a SO 03: 

- patrové, schodišťové chodby 
1) omytí madel zábradlí v budově desinfekčním 
roztokem  

2) omytí parapetů oken 

- patrová sociální zařízení u společenských 
místností 

1) mokré vytírání podlahy 

2) dezinfekce chytových míst, umyvadla a baterie 

3) dezinfekční mytí vnitřních i vnějších ploch toaletní 
mísy  

4) čištění výlevky 

- společenské místnosti 

1) stírání prachu ze všech dosažitelných a volně 
přístupných ploch nábytku vč. židlí, parapetů a jiných 
předmětů do výše 1,70 m, vyjma PC a monitorů a 
jiné kancelářské techniky 

Studentské pokoje budov SO 02 a SO 03: 

- WC, koupelna, vstupní chodbička 

1) mokré vytírání vstupní chodbičky 

2) odstranění prachu, ohmatů a skvrn z vnějších 
ploch nábytku, dveří, vypínačů, jiných předmětů, 
obkladů a omyvatelných stěn 

 

1 X MĚSÍČNĚ 
Hlavní vstup do budovy 439/42: 

- prosklený prostor 30 m2 

1) odstranění prachu, ohmatů a skvrn z vnějších 
ploch dveří, jiných předmětů, obkladů a 
omyvatelných stěn 

2) ometení pavučin 

Společné prostory budov SO 02 a  SO 03: 

- chodby, společenské místnosti, knihovna, 
zkušebna  

1) omytí hydrantů u výtahů 

2) odstranění prachu, ohmatů a skvrn z vnějších 
ploch dveří, vypínačů, jiných předmětů, obkladů, 
omyvatelných stěn, mytí a leštění zrcadel 

3) omytí dveří a zárubní ve společenské místnosti, 
soc. zařízení u společenské místnosti, knihovně a 
zkušebně 

4) vlhké stírání topných těles 

5) mytí a desinfekce keramických obkladů a 
odstranění nečistot v kuchyňce a soc. zařízení u 
kuchyňky 

6) ometení pavučin 

- kabiny výtahů 1) odstranění prachu, ohmatů a skvrn z vnějších 



ploch dveří, vypínačů, jiných předmětů, obkladů, 
omyvatelných stěn, mytí a leštění zrcadel 

Suterén budovy SO 02: 

- chodby, sklady, dílny 

1) mokré vytírání podlahových ploch  

2) stírání prachu na potrubí u HUZ v délce 4 m 

3) úklid soc. zařízení (mokré vytírání podlahy, 
dezinfekce chytových míst, umyvadla a baterie, 
dezinfekční mytí vnitřních i vnějších ploch toaletní 
mísy) 

4) ometení pavučin 

Suterén budovy SO 01: 

- chodba 0.17 (40,20 m2) 1) mokré vytírání podlahových ploch 

 

1 X ROČNĚ 
Suterén budovy SO 02: 

- chodba 0.06 – spojovací tunel (33,30 m2) 1) suché čištění ostění chodby 

Budova 439/42 celoplošně po vystěhování studentů na konci školního roku: 

- pokoje a společné prostory budov SO 02 a 
SO 03 

1) svěšení a opětovné pověšení záclon a závěsů, cca 
700 ks 

2) čištění žaluzií, cca 300 m2 

3) oboustranné mytí oken včetně rámů a parapetů - 
cca 2090 m2 (cca 800 m2 lze umýt pouze z vnitřní 
strany) 

4) zametení balkonů na chodbách 

- studentské pokoje včetně obytné části 

1) vysávání matrací a úložných prostor v postelích, 
387 lůžek celkem 

2) stírání prachu ze všech dosažitelných a volně 
přístupných ploch nábytku vč. židlí, parapetů, 
garnýží a jiných předmětů 

3) vlhké stírání topných těles – 216 ks 

4) mytí vnější strany krytů světel – 1080 ks 

5) ometení pavučin 

- vstupní chodba a jídelna v budově SO 01 

1) svěšení a opětovné pověšení záclon a závěsů, cca 
8 ks 

2) čištění žaluzií, cca 60 m2 

3) oboustranné mytí oken včetně rámů a parapetů - 
cca 118 m2 

4) vlhké stírání topných těles 

5) mytí vnější strany krytů světel – 40 ks 

6) ometení pavučin 

 

 

 

 



OD ŘÍJNA 2019: 

1 X TÝDNĚ 
Společné prostory budovy 557/44: 

- společné prostory 

1) vynášení obsahu odpadkových košů včetně 
výměny plastových sáčků z těchto nádob 

2) mokré vytírání podlahy  

3) stírání prachu ze všech dosažitelných a volně 
přístupných ploch nábytku vč. židlí, parapetů a 
jiných předmětů do výše 1,70 m, vyjma PC a 
monitorů a jiné kancelářské techniky 

4) odstranění prachu, ohmatů a skvrn z vnějších 
ploch dveří, vypínačů, jiných předmětů, obkladů a 
omyvatelných stěn 

5) ometení pavučin 

6) mytí a leštění zrcadel 

- sociální zařízení 

1) mokré vytírání podlahy 

2) dezinfekce chytových míst, umyvadla a baterie 

3) dezinfekční mytí vnitřních i vnějších ploch 
toaletní mísy sprchové vaničky 

4) mytí a leštění zrcadel 

5) odstranění prachu, ohmatů a skvrn z vnějších 
ploch dveří, vypínačů, jiných předmětů, obkladů a 
omyvatelných stěn 

6) ometení pavučin 

 


