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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY A VÝDEJEN

Provozní řád školní kuchyně vyplývá z požadavků:






Zákona č. 250/2000 Sb. o zdraví lidu
Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 107/2001 Sb. o hygienických
požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při
činnostech epidemiologicky závažných
Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a
některých školských zařízení
Zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce
Bezpečnostních předpisů

1. Požadavky na zdravotní stav pracovníků a jejich osobní hygiena
Před nástupem do zaměstnání musí pracovník školní kuchyně absolvovat
preventivní prohlídku, předložit zdravotní průkaz a mít potřebné znalosti.
Při jakékoliv změně zdravotního stavu, která by mohla mít za následek
kontaminaci pokrmů, je pracovník povinen tuto skutečnost hlásit lékaři.
Pracovníci musí mít vždy čisté ruce. Mytí rukou je nutné zejména v těchto
případech:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

před a po přípravě jídla
po manipulaci se syrovými potravinami
po manipulaci s odpadky
po vaření
po mytí a utírání nádobí
po kýchání nebo kašlání

Při práci nesmí mít pracovníci žádné ozdoby rukou – prsteny, náramky,
nalakované nehty. V průběhu práce nesmí provádět toaletní a kosmetické úpravy
zevnějšku.
Pracovníci jsou povinni mít při práci pracovní oděv. Ten musí vyměnit při
přechodu z jednotlivých činností, nesmí v něm chodit mimo pracoviště.
V kapsách pracovního oděvu nesmí být žádné předměty.
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Pracovníci nesmí na pracovišti kouřit. Pro kouření je vyhrazen prostor mimo
vlastní pracoviště.
Na pracoviště nesmí vstoupit cizí osoby.

2. Povinnosti provozovatele školní jídelny
Provozovatel je povinen zajistit, aby práci v kuchyni vykonávaly osoby zdravotně
způsobilé.
Provozovatel je povinen zajistit pracovníkům ochranné a pracovní pomůcky.
Provozovatel je povinen zajistit vhodné podmínky pro osobní hygienu, uložení
pracovního i soukromého oblečení.
Provozovatel musí pravidelně provádět dezinfekci a deratizaci.
Provozovatel musí vypracovat sanitační řád a zajistit jeho dodržování.

3. Povinnosti pracovníků – organizace provozu kuchyně
Pracovníci dodržují pracovní dobu:
6:00 h – 14:30 h
Za odemykání a zamykání prostor zodpovídá vždy pracovník na dané směně.
Všichni pracovníci školní jídelny zodpovídají za způsobené škody.
Zdravotní způsobilost pracovníka školní kuchyně určuje lékař. Pracovník musí
vlastnit platný zdravotní průkaz.
Pracovník musí dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny.
Pracovník musí znát a dodržovat hygienické požadavky na výrobu, podávání,
skladování a přípravu pokrmů. Musí dodržovat technologické postupy při
zpracování potravin a kontrolovat záruční lhůty potravin.
Pracovník nese zodpovědnost za závěrečný úklid.
Pracovník musí dodržovat provozní a sanitační řád.
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4. Hygiena provozu
V provozu školní kuchyně se provádějí pravidelně následující činnosti:
a)
b)
c)
d)

mytí a čištění všech prostor a zařízení podle sanitačního řádu
kontrola technického stavu inventáře – zodpovídají všichni pracovníci
používání a oddělení čisticích pomůcek – zodpovídají všichni pracovníci
likvidace odpadu
 zbytky – denně v uzavřených nádobách,
 odpad – podle potřeby v uzavřených nádobách

V Kopřivnici dne 01.09.2020

Ing. Jiří Pištecký
ředitel školy

3/3

