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Obor: 69-54-E/01 provozní služby 

Předmět: úklidové práce 

Téma: sanitace a čištění | mytí oken 

Cíl: V rámci oboru provozní služby (69-54-E/01) seznamujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
s úklidovými pracemi. V tomto bloku se zaměříme na mytí oken. Určeno žákům s IVP pro individuální 
vzdělávání. 

Pomůcky:  

A. Stěrka, hadr, houba, jelení kůže, elektrická myčka na okna, leštěnka na okna, mycí prostředky. 
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Realizace výuky: 

1. Úvod: Motivace a četnost mytí oken. Bezpečnostní předpisy při mytí 
oken. Způsoby mytí oken – stěrkou, hadrem a houbou, jelení kůží, 
elektrickou myčkou. 
 

2. Videopostup mytí oken: 
http://www.mall24.cz/porovnani-nakladovosti-ruznych-zpusobu-myti-oken/ 

    
 

3. Vlastní odborný výklad učitele dle osnovy: 
 Postup práce – připravíme si kbelík se saponátovým roztokem a kbelík s čistou teplou 

vodou. Začínáme okenními rámy (materiál: dřevo, plast, hliník či rámy opatřené barvou), 
lakované můžeme ošetřit leštěnkou na nábytek. Vyměníme mycí roztok a pokračujeme 
skleněnou plochou. Myjeme shora dolů a zleva doprava. Nezapomeneme na rohy a okolí 
rámů. U oken spojenými šrouby si připravíme šroubovák a olej na promazání šroubů. 
Součástí oken jsou parapety a žaluzie, ty otřeme nejdříve vlhkým hadrem, osušíme suchým. 

 Mytí stěrkou – hadrem omyjeme skleněnout plochu, stíráme stěrkou a houbou. Otřeme 
suchým hadrem. Svislým čarám zabráníme částečným překrýváním stírané plochy. 
Přeleštíme suchým hadrem. Můžeme použít leštící přípravek na odstranění šmouh, 
přeleštíme suchým hadrem. 

 Mytí hadrem a houbou – plochu omyjeme mokrou houbou či hadrem, pomocí suchého 
hadru vysušíme. Leštěnkou na okna přeleštíme. 

 Mytí jelení kůží – myjeme za pomocí dvou kůží – jednu používáme na mytí, druhou na 
vysoušení. Používáme pouze čistou teplou vodu. 

 Mytí elektrickým čističem – ohřívací těleso v myčce vytvoří páru, která rozpouští špínu. Špína 
se následně vsakuje do látky na čističi. Je třeba často měnit savou látku. Není třeba dalšího 
ošetření plochy. 
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4. Obrázky s principem: 

 
        mytí oken stěrkou                   mytí oken hadrem a houbou 
 
 

 
        mytí oken elektrickým čističem          jelení kůže - jelenice 
 

5. Pracovní listy: V jakém pořadí postupujeme při mytí okna? Co všechno myjeme? 
 
 
 

 Rám  
 Parapet  
 Žaluzie  

 
 

 
 

6. Domácí úkol: Které způsoby mytí oken znáte? 

 

 
Autoři: Lukáš Středa, Rowena Yanson 


