
Čistota
Společná prezentace



Popis problému

• hlavní a nejdiskutovanější problém: toalety

• toalety – vizitka školy

•mnoho stížností a málo změn



Konkrétní problémy

• zastaralé nebo chybějící vybavení

• chybí:
• prkýnka

• poklopy na koše

• dlaždičky

• poklopy na nádržku

• zrcadla

• nedostatek utěrek na ruce

• zápach

• odpudivá barevnost

• zničená podlaha

• voda při splachování vystřikuje z mísy i z nádržky









Příčiny problému

• opotřebení a stáří toalet

• nedostatečné větrání

• chybí motivace k udržování čistoty ze strany 
studentů

• nedostatečný úklid – dezinfekce mis, prkýnek i 
kohoutků

• vandalismus



Výzkum

• Podle Health and Safety Executive
• Počet záchodů pouze pro muže

• 91-100 mužů (4 záchody, 4 pisoáry)

• Počet záchodů pro společné použití (nebo pouze pro 
ženy)
• 76-100 lidí (5 záchodů, 5 umyvadel)

• Naše škola tyto standarty splňuje

• http://www.hse.gov.uk/contact/faqs/toilets.htm

http://www.hse.gov.uk/contact/faqs/toilets.htm


Výzkum

• Podle vyhlášky o hygienických požadavcích na 
prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých:
• V prostorách záchodů by se mělo za hodinu vyměnit 50 

m3 na jednu kabinku a 25 m3 na pisoár

• Nemáme prostředky tento údaj na naší škole 
změřit, domníváme se však, že větrání není 
dostatečné

• http://www.praha.eu/public/95/5f/e6/1218284_1
76955__410_2005.pdf

http://www.praha.eu/public/95/5f/e6/1218284_176955__410_2005.pdf
http://www.praha.eu/public/95/5f/e6/1218284_176955__410_2005.pdf


Anketa

Vybíráte si , na který záchod půjdete? (patro)

Spl achujete po sobě vždy záchod?

Utíráte prkénko? (pokud je špinavé)

Čistíte po sobě štětkou mísu? (pokud je š pinavá)

Šetříte toa letním papírem a utěrkami ?

Házíte do záchodových mis  a  pis oárů nějaké předměty? (žvýkačky atd…)

Namáčíte papír a  házíte  ho na  strop?

Ucpáváte záměrně umyvadl o?

Stříkáte po sobě mýdlem?

Chodíte na záchod s  úmys l em něco zničit?(prokopnout dveře…)

Vadí vám, jak vypa dají záchody v naš í škole?

Máte poci t, že  děláte všechno proto, aby záchody na  naš í škole vypada ly l idsky?

Pomáháte mamince (tatínkovi ) doma  ukl ízet toaletu?
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Srovnání s ostatními 
školami

AG



Nežádoucí důsledky

• špatný vliv na psychiku studentů

• studenti vykopávají dveře, protože se jich nechtějí 
dotýkat

• odrazují potenciální studenty (kurzisty)

• zdravotní problémy z důvodu zadržování potřeby na 
doma (zácpa, onemocnění ledvin a močového měchýře 
atd.)

• neestetický prostor nevybízí k udržování čistoty

• pozdní příchody z důvodu migrace na lepší záchody -> 
rychlejší opotřebení novějších záchodů



Návrhy na opatření

• doplnit chybějící a dokoupit nové zařízení toalet (prkýnka, 
držáky na toaletní papír a utěrky, dávkovače mýdla apod.)

• barevnost – natřít futra, dveře

• závěsná čistidla do záchodových mis

• ilustrované lakonismy na dveře, záchodová poezie
(„Ani Mašek nechce, mít špinavé WC“)

• osvěžovače vzduchu, dlouhotrvající vůně

• jednou za čas generální úklid

• větrací systém

• celková rekonstrukce



Děkujeme za pozornost
Snad to bylo k něčemu
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