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Řád učebny – cvičná kuchyň
Č.j. Ř-ŘCK-1/2019
Vypracoval: Mgr. Dagmar Šteffková
Schválil: Mgr. Miroslav Haltmar,MBA,MSc.
Na provozní poradě projednáno dne 30. 8. 2019
Seznámení s vydáním směrnice dne 30. 8. 2019
Směrnice vyhlášena dne 30. 8. 2019
Směrnice nabývá platnosti dne 30. 8. 2019
Směrnice nabývá účinnosti dne 2. 9. 2019
Směrnice zrušuje směrnici ze dne 24. 8. 2018

Řád učebny – cvičná kuchyň

1. Ve cvičné kuchyni mohou žáci pobývat pouze v přítomnosti učitele. Žáci přicházejí na
zaměstnání do cvičné kuchyně společně, pod vedením vyučujícího včas a převlečeni 
do pracovního oděvu. Na přezutí mají vhodnou protiskluzovou obuv.

2. Při příchodu do kuchyně si žáci umyjí ruce a dbají pokynů učitele.

3. V kuchyni a souvisejících prostorách včetně sociálního zařízení musí být stále 
udržován pořádek a čistota.

4. Ke všem uzávěrům, vypínačům, lékárničce a ručnímu hasícímu přístroji musí být 
volný přístup.

5. Na pracovních stolech nesmí být odkládány věci, které nesouvisejí s provozem a 
s výukou v kuchyni. Náčiní, zejména řezné (nože, sekáčky) se musí odkládat na 
určené místo

6. Žáci nesmějí sami provádět opravy a jakékoliv zásahy do strojů, nesmějí zejména 
vyřazovat z činnosti pojistná a ochranná zařízení jako jsou kryty apod.

7. Z hlediska bezpečnosti práce není dovoleno sahat do stroje ani po jeho vypnutí. 
Některé stroje mohou mít značný doběh i po vypnutí.

8. Je zakázáno spouštět stroje při čištění nebo při sejmutých krytech. Přídavná zařízení u 
kuchyňských robotů lze nasazovat jen při vypnutém stavu.

9. Do mlecích strojů se nesmí surovina vtlačovat rukou, musí být použito vhodné 
podávací zařízení nebo alespoň dřevěný špalík.



10. Při obsluze elektrických spotřebičů, strojů a zařízení mohou žáci provádět jen ty 
úkony, které obvyklá práce vyžaduje (vypínání a spouštění). Mohou brát do rukou jen 
ty části, které jsou k tomu určeny.

11. Žákům je zakázáno jakékoliv zasahování do el. instalace a do el. zařízení spotřebičů.

12. Dbát, aby do el. zařízení nevnikla voda, neumývat el. zařízení mokrým hadrem

13. Při mytí a umývání skleněných předmětů a ostrého náčiní je třeba dbát na zvýšenou 
pozornost, aby nedošlo ke zranění o ostré hrany.

14. Po práci žáci umyjí a uklidí nádobí, dají do pořádku své místo a zvednou židle.

15. Před odchodem z učebny vyučující zkontroluje uzavření oken, vypnutí elektrických 
spotřebičů a uzamčení učebny.

16. Každé poranění nebo úraz hlásí postižený žák ihned vyučujícímu. Vyučující 
neprodleně oznámí úraz paní Kalinové. O úrazu provede zápis, který podepíše.

Správce cvičné kuchyně: Mgr. Dagmar Šteffková

         Mgr. Miroslav Haltmar, MBA, MSc.
      ředitel školy

V Šumperku 1. 9. 2019


