II. H Řád odborné učebny – uč. č. 77
Řád učebny je vyvěšen ve cvičné kuchyňce na viditelném místě, je schválen ředitelem školy
(podpis ředitele a razítko školy). Žáci s ním jsou seznámeni vyučujícím vždy v první hodině
předmětu ve školním roce, vyučující o tom učiní zápis do třídní knihy a do formuláře Poučení
o bezpečnosti. Dbá o to, aby byli dodatečně poučeni žáci, kteří v první hodině chyběli.
Dokumenty o prokazatelném seznámení žáků jsou uloženy u zástupce ředitele školy.
Před začátkem vyučování si žáci vždy umyjí ruce, převléknou se do pracovního oděvu,
sepnou si vlasy, odloží šperky z rukou a připraví potřebné pomůcky.
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Do kuchyňky vstupují žáci pouze na výzvu vyučujícího.
Potraviny k přípravě pokrmů předkládají žáci ke kontrole vyučujícímu.
S hlavním vypínačem elektrického proudu manipuluje pouze vyučující.
Při práci žáci udržují pořádek a čistotu a hlavní zásady hygieny (umytí rukou před
začátkem práce, po použití WC, mytí nádobí apod.). Pracují přesně podle pokynů
vyučujícího.
5. S vybavením učebny zacházejí žáci šetrně a ohleduplně a každou závadu ihned hlásí
vyučujícímu. Elektrické spotřebiče používají žáci pouze pod dohledem vyučujícího.
6. Žáci pracují tak, aby nezranili sebe ani spolužáky, popřípadě jiné osoby. Každé
poranění okamžitě hlásí vyučujícímu. Žáci jsou povinni používat ochranné pracovní
prostředky (vhodná obuv, rukavice, zástěry). Žáci mají zakázáno pracovat s nožem
směrem k tělu, mají povinnost podávat nůž střenkou napřed, povinnost nenaplňovat
nádoby tekutinami po okraj.
7. Bez souhlasu vyučujícího žáci neopouští cvičnou kuchyňku, před každým opuštěním
místnosti odloží pracovní oděv (zástěru nebo plášť).
8. Žáci ochutnávají připravované pokrmy zvláštním příborem, který po použití ihned
umyjí.
9. Pevné odpadky se vyhazují do odpadkové nádoby, tekuté se vylévají do výlevky, žáci
třídí odpad.
10. Žáci neskladují v kuchyňce ani v lednici potraviny s kratší dobou trvanlivosti, je
zakázáno skladovat připravené pokrmy do následujícího dne.
11. Po skončení práce žáci vypnou všechny spotřebiče, umyjí a utřou všechno použité
nádobí a uloží je zpět do skříněk. Umyjí pracovní plochy a sporáky, uklidí jídelní stoly
a židle.
12. Pokud žáci svévolným porušením tohoto řádu způsobí škodu na vybavení učebny,
bude od nich vymáhána finanční náhrada.
13. Vzhledem k vysoké ceně vybavení učebny bude porušení tohoto řádu považováno za
závažný kázeňský přestupek.
14. Po skončení výuky zkontroluje vyučující pořádek a stav zařízení učebny, zajistí
likvidaci zbytků připravených pokrmů a teprve poté s jeho souhlasem žáci učebnu
opouštějí.

Řád učebny projednán a schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2015.
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