Řád cvičné kuchyňky
Žáci mají přístup do učebny pouze se souhlasem vyučujícího.
Žák je povinen nosit do cvičné kuchyňky vhodné oblečení dle pokynů vyučujícího.
Žák je povinen před začátkem prováděné činnosti zkontrolovat stav pracovního místa a pracovních
pomůcek. Veškeré závady a nedostatky, a to i během vyučování, je žák povinen nahlásit svému
vyučujícímu.
Žák zachází se zařízením učebny a pomůckami opatrně a šetrně, podle pokynů vyučujícího.
Žákům je zakázáno manipulovat se zatemněním učebny, odnášet z učebny bez povolení vyučujícího
jakékoliv učební pomůcky a a zařízení.
Žáci smí pracovat s kuchyňskými stroji, zařízeními a pracovními nástroji pouze se souhlasem
vyučujícího a pod jeho přímým dohledem.
Žáci musí při práci dodržovat stanovené pracovní postupy, návody na obsluhu stanovené výrobcem
a pokyny vyučujícího.
Každé poranění nebo úraz ihned hlásí postižený žák nebo jeho spolužák vyučujícímu.
Při práci dodržuje žák základní hygienická pravidla, dbá na čistotu svoji, svého pracovního místa
i jeho okolí.
Ve cvičné kuchyňce je nutné dodržovat pořádek a čistotu, zejména je potřeba chránit podlahu před
znečištěním. Na pracovních stolech nesmí být odkládány věci, které nesouvisí s provozem
v učebně. Náčiní, zejména řezné (nože, sekáčky apod.) se musí odkládat na určené místo.
Při nošení nádob s horkým obsahem a snímání pokliček z nádob je nutné používat ochranné
pomůcky (chňapka). Hrnce se nesmí naplňovat až po okraj, aby s nimi byla lepší manipulace.
Cesty a průchody kolem sporáků musí být nestále volně průchodné.
Při smažení musí být okolo zajištěn dostatečně volný prostor. Surovina se nesmí na pánev vkládat
rukama, musí se používat vhodné pomůcky, aby se zabránilo opaření horkým tukem.
Při mytí nádobí a příborů musí být vždy zajištěno dostatečné množství čisté horké pitné vody.
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Při mytí a umývání skleněných předmětů a ostrého náčiní je třeba zvýšenou pozorností dbát, aby
nedošlo ke zranění o ostré hrany. Ve dřezech je zakázáno prát prádlo (utěrky apod.).
Připravená jídla žáci ihned spotřebují, je zakázáno odnášet je domů nebo skladovat do následujícího
dne.
Po skončení pracovní činnosti si žáci myjí ruce, dodržují hygienická pravidla.
Žák udržuje své místo v pořádku, před odchodem zajistí úklid svého místa i jeho okolí.
Před odchodem z učebny zkontrolují žáci ve spolupráci s vyučujícím, zda jsou vypnuty všechny
elektrické a plynové spotřebiče. Překontrolují řádné uzavření vodovodních kohoutků, zhasnutí
světel a uzavření oken. Zejména se přesvědčí, zda nesvítí kontrolní světlo elektrického sporáku,
mikrovlnné trouby, varné konvice apod.
Z učebny žáci odchází jen se souhlasem vyučujícího.

V Brně dne 1. 11. 2017

Mgr. Luděk Balcařík
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