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Provozní řád cvičné kuchyně 

 

Ředitel/ka školy vydává na základě § 165 odst. 1, písm. a) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) provozní řád učebny (cvičné kuchyně). 

Provozní řád stanovuje pravidla pro provoz nutný k zajištění bezpečnosti, pořádku a ochrany v prostorách školní 

učebny (cvičné kuchyně). 

Provozní řád školní učebny (cvičné kuchyně) je vyvěšen na viditelném místě. 

Žáci jsou s provozním řádem školní učebny (cvičné kuchyně) seznámení vždy v první hodině výuky ve školní dílně 

ve školním roce, vyučující o tom učiní zápis do třídní knihy (deníku odborného výcviku), dbá o to, aby byli 

dostatečně poučení i žáci, kteří na první hodině výuky ve školní dílně chyběli. 

 

- Do cvičné kuchyně nosí žáci vhodné pracovní oblečení a obuv 

- Před zahájením vzdělávací činnosti se žák seznámí s obsahem úkolu, postupem a 

plánem práce, popř. se seznámí s uložením bezpečnostních prostředků a ochranných 

pomůcek 

- Žáci nebo studenti nezahájí práci, pokud jim k tomu nedá příkaz vyučující  

- S přidělenými nástroji a pomůckami zachází každý žák šetrně a ohleduplně, poškozené 

pomůcky se nesmí používat! 

- S elektrickými spotřebiči smí žák pracovat jen v přítomnosti vyučujícího a podle jeho 

pokynů. Musí se dodržet nařízená bezpečnostní opatření! 

- V průběhu vyučování udržuje žák na svém pracovišti pořádek a čistotu 

- Nepracovat s nožem směrem k tělu 

- Odkládat nářadí, zejména použité nože, vždy na určené místo 

- Udržovat volné únikové cesty a únikové východy 

- Nádoby s pokrmy (i prázdné) stavět jen do míst, kudy se neprochází  

- Při manipulaci s nádobami s horkým obsahem vždy používat ochranné chňapky a dbát 

zvýšené opatrnosti při chůzi  

- Nasazovat přídavná zařízení u kuchyňských robotů jen při vypnutém motoru 

- Do masového strojku vtlačovat maso jen dřevěnou paličkou 

- Nepohazovat pomůcky na vaření (nože, vidličky, naběračky,…) po stole 
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- Dbát na to, aby podlaha v kuchyni byla do sucha vytřena 

- Nádoby z důvodu bezpečné manipulace nenaplňovat tekutinami po okraj 

- Zacházet s elektrickými či plynovými spotřebiči a pánvemi jen při vypnutí elektrického 

proudu (plynu) 

- Dávat pozor při snímání pokliček  

- Závady na spotřebičích a jiném zařízení ihned oznamovat vyučujícímu   

- Plně  se soustředit na práci; při práci se nerozptylovat a nerušit ostatní při pracovní 

činnosti 

- Zvýšenou pozornost věnovat bourání masa  

- Při mytí nádobí a příborů používat dostatečného množství čisté horké pitné vody; 

nádobí smývat ve dvou vodách 

- Při obsluze elektrických spotřebičů, strojů a zařízení provádět pouze takové úkoly, 

které obvyklá práce vyžaduje a brát do rukou jen ty části, které jsou k tomu určeny,  

 

 

 

 

V Třešti dne ……………………                         Mgr. Ing. Karel Matějů 

                 ředitel školy 

 


