
 

 

 

 
Pravidla pro nadstandardní provádění úklidu         

a dezinfekce na VOŠ a SPŠE Plzeň                             
ve školním roce 2020/2021 

 

ŠKOLA 
 

1. Pravidelný úklid je prováděn jednou denně dle standardů uvedených v náplni práce – 
viz  Soubor organizačních předpisů – disk I: seznam příloh – příloha 2j/1 

 
2. Nad rámec běžných standardů je prováděno následující: 

a) dezinfekce všech podlahových ploch ve všech prostorách (přídavek prostředku Anti-
Covid do vody na vytírání), 

b) dezinfekce ostatních ploch v učebnách, kabinetech, na chodbách: lavice, židle stoly, 
parapety, madla, sedáky na chodbách, police, věšáky, umyvadla, kliky, vypínače aj. 
(prostředek Anti-Covid v rozprašovači s rozetřením), 

c) dezinfekce všech sociálních zařízení: WC mísy, mušle, bidety, umyvadla, 
splachovadla, kliky, vypínače, víka odpadkových košů atd. (prostředek Anti-Covid v 
rozprašovači s rozetřením),  

d) dezinfekce tělocvičen, šaten, posilovny: podlahové plochy viz bod a), ostatní plochy 
– lavičky, parapety, sprchy, umyvadla WC mísy, splachovadla aj. – viz body b) a c). 
Vzhledem k tomu, že tělocvičny a přilehlé prostory (WC, sprchy, šatny, chodby) 
využívají v odpoledních hodinách k činnosti i jiné subjekty, je v těchto prostorách 
zajištěn úklid a dezinfekce opakovaně v režimu viz body a), b), c) se zaznamenáním 
času do tabulky úklidu,  

e) dezinfekce posilovny: podlahové plochy viz bod a), ostatní plochy – stoly, stroje na 
cvičení – viz bod b). Při střídání jednotlivých uživatelů je prováděna 
samodezinfekce, k dispozici jsou prostředek Anti-Covid v rozprašovači a 
jednorázové papírové ručníky, 

f) dezinfekce odborné učebny, počítačové učebny, laboratoře, dílny: podlahové 
plochy viz bod a), ostatní plochy – stoly, parapety, vypínače atd. viz bod b), speciální 
plochy – klávesnice, myši, atd. – v učebnách jsou k dispozici dezinfekční vlhčené 
utěrky pro samodezinfekci jednotlivými uživateli. Část počítačových učeben (8)      
byla vydezinfikována nanotechnologií s atestem,  

g) dezinfekce výtahy: viz bod a) a b). 
 

3. Další dezinfekční opatření: všechna WC vybavena dezinfekčním mýdlem a elektrickým 
sušičem rukou, případně papírovými jednorázovými ručníky. Při vstupu do budovy školy 
a na všech poschoďových chodbách je umístěna dezinfekce na ruce a jednorázové 
papírové ručníky.  
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POČÍTAČOVÉ A ODBORNÉ UČEBNY 

 
V počítačových učebnách číslo 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409 a v učebně číslo 2212  
byla provedena dezinfekce nanotechnologií. 
 
Pro ostatní učebny platí nutnost samodezinfekce jednotlivými uživateli. Jedná se o odborné 
učebny v laboratořích a dílnách a počítačové učebny celé školy, včetně studovny SŠ a VOŠ, vozíky 
s tablety a notebooky. 
 
Postup: 

1) Dezinfekční ubrousky budou umístěny do všech zmíněných učeben 1. 9. 2020. 
2) Před každým použitím klávesnic a myší k PC, měřících přístrojů a nářadí vyzve vyučující 

žáky a studenty k tzv. „samodezinfekci“ – použití jednoho dezinfekčního ubrousku a otření 
používaných věcí. Poté žáci a studenti dezinfekční ubrousky vyhodí do odpadkového koše. 

3) Pokud dezinfekční ubrousky v učebně dojdou, vyučující dané hodiny vyzvedne náhradní 
balení na vrátnici školy proti podpisu a je zodpovědný za to, že na další vyučovací hodině 
budou dezinfekční ubrousky k „samodezinfekci“ k dispozici. 

4) Kdyby žákům a studentům toto nepostačovalo, mohou používat vlastní jednorázové 
rukavice. 
 


