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Metodický pokyn
Predkladám Vám orientačné normatívy spotreby upratovačských prác v školách a v školských
zariadeniach.
Úlohou orientačných normatívov je umožniť jednotný postup odborov školstva, mládeže a
telesnej kultúry krajských úradov a okresných úradov v Slovenskej republike pri určovaní počtu
upratovačiek škôl a školských zariadení s ohľadom na množstvo, rozsah a náročnosť vykonávanej
práce. Normatívy sú spracované orientačne a ich upresnenie je možné s prihliadnutím na
špecifické podmienky škôl a školských zariadení.
Základom upratovanej plochy je 1200 m2 + 4 hodiny týždenne inej činnosti podľa pokynov
riaditeľa školy alebo školského zariadenia bližšie konkretizovanej v pracovnej náplni, ako napr.
dozor pri vchode do budovy, rozkladanie lehátok v materskej škole, pomoc pri obliekaní detí
v materskej škole a pod. Do základnej upratovanej plochy sa zahŕňa umývanie školského nábytku
(lavice, stoličky, zabudované skrine, skrine, stoly, dvere a zárubne), okenné parapety, terasy, ak sú
súčasťou úžitkovej plochy školy alebo školského zariadenia.
Pre stanovenie individuálnej výmery upratovanej plochy je potrebné zo základnej upratovanej
plochy zohľadniť nasledovné odpočítateľné položky:
1/ Denné
a/ WC misy a pisoáre
1 ks ako 2,5 m2 plochy
b/ umývadlá
1 ks ako 2,0 m2 plochy
c/ výlevky
1 ks ako 2,0 m2 plochy
d/ schody vrátane zábradlia 1 m2 ako 1,1m2 plochy
e/ vstupná hala
1 m2 ako 1,05 m2 plochy
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2/ Mesačné
a/ koberce

1 m2 ako 1,2 m2

3/ Šesťmesačné
a/ ošetrenie a leštenie nábytku
b/ umývanie okien
c/ umývanie radiátorov
d/ pranie záclon

1 m2 ako 5 m2 plochy
1 m2 ako 10 m2 plochy
1 m2 ako 7 m2 plochy
1 m2 ako 1,2 m2 plochy

4. Ročné
a/ čistenie žiarivkových svietidiel stropných 1 ks ako 1 m2 plochy
b/ čistenie žiarovkových svietidiel stropných 1 ks ako 0,5 m2 plochy
Poznamenávam, že práce, ktoré sa nevykonávajú denne je potrebné prepočítať na dni.
Uvedené orientačné normy spotreby práce sú použiteľné na základných školách, stredných
školách a školských zariadeniach.
Vzhľadom k špecifikám materských škôl vyplývajúcim najmä z nutnosti opakovaného
umývania všetkých plôch, častejšieho vysávania relaxačných kobercov, umývania hračiek a pod.
základom výpočtu noriem spotreby práce pre upratovačky materských škôl je 800 m2 upratovacej
plochy s následným použitím odpočítateľných položiek. Dezinfekcia podlahových krytín, podláh,
umývadiel, WC, vodovodných kohútikov podľa platných hygienických noriem je zohľadnená.
Upratovanie škôl a školských zariadení po maľovaní odporúčam riešiť priznaním, resp.
zvýšením osobného príplatku alebo priznaním odmeny.
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