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PROVOZNÍ ŘÁD 
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1. Požadavky na zdravotní stav pracovníků školní kuchyně a jejich osobní hygiena: 

• pracovníci musí mít vystavený zdravotní průkaz 

• musí být proškoleni na kurzu hygienického minima pravidelně po 5 letech. 

• každé dva roky musí chodit na preventivní lékařské prohlídky u závodního lékaře 

• pracovníci jsou povinni dostavit se k mimořádné lékařské prohlídce při průjmovém, 

nebo horečnatém onemocnění, při hnisavém onemocnění kůže a sliznic 

• musí pečovat o tělesnou čistotu při přechodu z nečisté práce na čistou, po použití 

toalety, po manipulaci s odpady a při každém znečistění je nutné si umýt ruce v teplé 

vodě s použitím mýdla 

• je nutné nosit čistý pracovní oděv, obuv a pokrývku hlavy 

• v průběhu pracovní doby nelze opouštět provozovnu v pracovním oděvu a obuvi 

• nehty na rukou musí být krátce ostříhané, nenalakované a ruce bez ozdobných 

předmětů 

2. Ve všech prostorách kuchyně platí zákaz kouření, vstupu cizích osob a domácích 

zvířat. 

3. Pracovníci kuchyně jsou dále povinni: 

• znát a dodržovat hygienické požadavky na výrobu, podávání, skladování a přípravu 

pokrmů 

• dodržovat zásady provozní a osobní hygieny 

• užívat jen schválené a předepsané technologické pracovní postupy 

• udržovat v čistotě pracoviště, používané pracovní nářadí,ochranný oděv a obuv 

• dodržovat provozní a sanitační řád na pracovišti 

• provádět běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci (§57 zákona 258/2000 

Sb.) 

  

Hygiena provozu 

1. Hlavní důraz se klade na čistotu pracovních ploch, strojního vybavení, nástrojů a 

nádobí: 

• pravidelné mytí a čištění dle sanitačního řádu 

• odstraňování námrazy v lednicích a mrazničkách 

• mytí nádobí se provádí v tekoucí vodě teplé 60 C s přídavkem mycího prostředku 

• nádobí a příbory se nesmí utírat do utěrek 

• utěrky se mění denně, hadry vyvářejí denně, ručníky se mění d.p. nejdéle 1x týdně 



• úklid všech pracovišť a prostor se provádí průběžně za použití mycích 

příp.dezinfekčních prostředků 

• hygienická zařízení musí být udržována stále v čistotě 

• potraviny a pokrmy pracovníků lze skladovat jen v samostatném a označeném 

chladícím zařízení 

• zvlášť se v lednici uchovává syrové maso, drůbež a vejce 

• syrové maso se musí zpracovat do 96 hod. od nákupu 

• zamrazování potravin zakázáno 

• zvlášť se zpracovává drůbež a vejce v prostorách tomu určených 

• prkénka, nože a nádobí musí být označené zvlášť na syrovou a vařenou drůbež, maso 

a zeleninu 

• při práci se syrovými vejci dbát zvýšené opatrnosti, zpracovávat zvlášť od ostatních 

potravin a skořápky ihned vyhodit. 

2. Další podmínky provozu kuchyně: 

• za přejímku zboží odpovídá pracovnice, která zboží převezme, musí kontrolovat 

kvalitu a záruční lhůty zboží 

• skladováním nesmí dojít k poškození kvality skladovaného zboží 

• skladovat potraviny se musí podle druhu, nové zboží zařazovat za staré 

• na vaření se musí používat studená pitná voda 

• teplá voda se nesmí používat pro přípravu pokrmů včetně nápojů 

• tepelná úprava surovin musí být dostatečná 

• na přípravu pokrmů lze používat jen čerstvá slepičí vejce z veterinárně sledovaných 

chovů, která musí být tepelně zpracována varem nejméně 15 minut 

3. Strava 

• výdej stravy se provádí bezprostředně po dohotovení pokrmů 

• doba výdeje nesmí překročit 4 hodiny od jeho dohotovení 

• pokrmy se uchovávají při teplotě 70 C 

• při výdeji musí mít strava teplotu min. 60 C 

4. Zabezpečení nezávadnosti a výživové hodnoty pokrmů: 

• používají se jen čerstvé potraviny 

• zelenina se loupe, krájí a strouhá těsně před tepelnou úpravou 

• syrové maso se krájí, mele a naklepává těsně před dalším zpracováním 

• všechny potraviny se omývají vcelku pod proudem pitné vody 



• tuky se nesmí přepalovat 

• vaří se v nádobách s neporušeným smaltovaným, nerezovým povrchem 

5. Jídelní lístek 

• sestavování jídelního lístku se provádí podle zásad racionální výživy a doporučeného 

spotřebního koše potravin dle přílohy č.2 vyhlášky č.48/1993 Sb. O školním 

stravování 

• dbá se na pestrost jídelníčku 

• časté zařazování syrové zeleniny a ovoce 

• zařazovat mléčné výrobky 

• zařazovat ryby nejméně 2x měsíčně 

• zařazovat luštěninová jídla 

 

Kuchyně zajišťuje stravování pro děti ZŠ a zaměstnance. Zaměstnanci ŠJ se musí stravovat 

denně, pokud nemají potvrzení od lékaře. 

Zbylé a neodebrané obědy si mohou pracovníci ŠJ odkoupit a je o tom vedena evidence. Tyto 

peníze jsou použity na přilepšení strávníků ZŠ (vánoční a velikonoční nadílka, nákup ovoce, 

atd.). 

Stravovat lze všechny zaměstnance, jen pokud jsou v zaměstnání. V době nemoci, dovolené, 

nebo samostudia není nárok na stravu. 

V případě onemocnění strávníků je možné odebrat první den nemoci stravu do jídlonosičů. 

Žáci jsou povinni stravu sníst ve školní jídelně a nevynášet zbytky ven. 

Do jídlonosiče se může vydat strava zaměstnancům školy, kteří si ji mohou sníst mimo 

jídelnu. 

  

Výdej stravy: od 11.15 do 14.00 hod 

Rozvoz : v 10.15 hod 

Stravné se platí předem , dlužníky nelze stravovat. 

Tento provozní řád je závazný pro všechny pracovníky kuchyně a další zodpovědné 

pracovníky. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit jeho proškolení a dodržování. 

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti od 1.1.2004 

 

V Brně dne 1.9.2016 



 


