
 Provozní řád školní kuchyně 
       

(1) V kuchyni a ostatních provozních místnostech je nutno stále udržovat pořádek 
a čistotu. Nářadí, zejména použité nože, odkládat vždy na určené bezpečné místo. 
Cesty a průchody udržovat volné.  
(2) Nádoby s pokrmy i prázdné se mohou stavět jen do míst, kudy se neprochází. 
Při nošení nádob s horkým obsahem je nutno používat ochranné chňapky nebo 
rukavice.  
(3) Nepohazovat pomůcky na vaření (nože, vidličky, naběračky) po stolech. Dbát 
na to, aby byly podlahy do sucha vytřeny, bez zbytků jídel a odpadků.   
(4) Velké nádoby přenášet vždy ve dvojicích, dbát na dodržení hmotnosti 
břemene 15 kg na osobu při zvedání a přenášení, na možnost zvýšeného 
nebezpečí vzniku úrazu při přenášení.  
(5) Při snímání pokliček a pák s nádob s horkými pokrmy dbát zvýšené 
opatrnosti.  
(6) Při práci v kuchyni nosit vždy předepsaný oděv a obuv a používat ostatní 
osobní ochranné pracovní prostředky.  
(7) Závady na strojích neopravovat, ale ihned nahlásit k opravě vedení školy.  
(8) Do místností, kde jsou poživatiny nebo hotové pokrmy, je zakázáno vstupovat 
osobám zde nezaměstnaným. V prostorách výdeje stravy je zákaz kouření.  
(9) Při manipulaci s poživatinami a pokrmy se jich zaměstnanci nesmějí dotýkat 
rukama, pokud to není nezbytně nutné. Musí používat vždy vhodné náčiní.  
(10) Je přísně zakázáno pokládat bílé či mělké černé nádobí s pokrmy nebo 
umyté na podlahu a ponechávat je v nečistém nebo prašném prostředí nezakryté.  
(11) Při mytí nádobí a náčiní musí být vždy zajištěno dostatečné množství čisté 
horké pitné vody. Nádobí smývat ve dvou vodách. Teplota mycí vody musí mít 
minimálně 40 stupňů Celsia.  
(12) Je nutno stírat pravidelně se stropů, říms a topných zařízení prach, okna a 
podlahy musí být pravidelně čištěny. Pomůcky sloužící k tomuto účelu 
uschovávat odděleně a nesmí se používat k čistění kuchyňského nádobí a stolů.  
(13) Všechny místnosti spol. stravování musí být řádně odvětrány.  
(14) Ve výdejně stravy nesmějí být uschovány občanské šaty a obuv.  
(15) Dřezy k mytí nádobí musí být stále udržovány v čistotě, je zakázáno v nich 
prát prádlo.  
(16) Záchod musí být udržován v pečlivé čistotě.  
(17) Nastane-li v el. zařízení nebo v přívodní šňůře porucha, nutno ji ihned 
ohlásit nadřízenému. Na části el. instalace (vypínače, trubky a kabely) se nesmí 
věšet žádné předměty ani části oděvu.  
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