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Příloha č. 1 Veřejné zakázky malého rozsahu na úklidové služby 
 

 

Rozsah a termínové plnění úklidových prací 
 

denně:             -    umytí vrchních desek lavic a stolů 

- umytí umyvadel 

- omytí klik 

- setření podlah na mokro (voda se saponátem) a/nebo vyluxování 
koberců, čištění podlahových rohoží 

- vynášení odpadků, podle potřeby omytí odpadkových košů a košů na 
tříděný odpad; vynášení tříděného odpadu z chodeb dle potřeby  

- stírání chodeb a schodišť na mokro (voda se saponátem) 

- doplnění papírových ručníků, tekutého mýdla, toaletního papíru, 
event. dalších hygienických potřeb 

- řádné vyvětrání všech prostor 

- uzavření všech oken 

- zhasnutí osvětlení 

- uzamčení místností, event. úseků školy 

 

1x týdně:                    -  stírání prachu na mokro z okenních parapetů 

- stírání prachu na mokro z prázdných nebo běžně zaplněných povrchů 
včetně povrchů zásobníků na papírové ručníky, mýdla apod., stírání 
prachu na mokro ze zaplněných povrchů po jejich vyklizení, které 
zajistí vedoucí učebny 

- omytí omyvatelných částí stěn - nátěry, obkladačky 

- omytí zábradlí 

- vyleštění skel a zrcadel 

- umytí vnitřních prostor pod lavicemi a stoly (po vyklizení prostor, 
které zajistí vedoucí učebny) 

- umytí sedacích částí židlí 

- omytí vršků šatních skříněk 

- omytí dveří na WC 

 

1x měsíčně:               -   omytí dveří ve třídách (začátkem každého měsíce) 

- otření radiátorů na mokro (v topném období)  

- otření prachu ze všech osvětlovacích těles přístupných z podlahy 
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- osmýčení stěn od pavučin 

 

dle potřeby:               -    umytí vnitřních prostor skříní a jiného nábytku (po vyklizení prostor, 

                                        které zajistí vedoucí učebny) 

 

Velký úklid 2x ročně:   

 

a) umytí veškerého zařízení všech místností, chodeb a ostatních prostor (parapety, topná 
tělesa, veškerý nábytek, šatní skříňky a ostatní zařízení) 

b) osmýčení stěn všech prostor 

c) čištění svítidel a zdrojů světla (ve spolupráci se školníkem, který zajistí jejich dostupnost) 

d) umytí dveří 

e) umytí podlah ve všech prostorách, vyčištění rohoží a koberců 

 

 

 

 

 


