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PROVOZNÍ ŘÁD KUCHYNĚ 
 

POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ, POŽADAVKY NA JEJICH ZDRAVOTNÍ STAV 
A OSOBNÍ HYGIENU 

 
 

- před nástupem do zaměstnání absolvovat vstupní prohlídku u daného lékaře 
- dle plánu preventivních prohlídek musí absolvovat vyšetření u závodního lékaře 
- mít zdravotní průkaz a nosit ho stále u sebe 
- práci v kuchyni mohou vykonávat jen osoby zdravotně způsobilé 
- musí hlásit lékaři změnu zdravotního stavu, která by mohla mít za následek 

kontaminaci 
- nesmí mít žádné ozdoby rukou – prsteny, náramky, nalakované nehty 
- musí mít při výrobních činnostech vlasy přikryty pokrývkou hlavy, upravený vzhled 
- před zahájením pracovní činnosti, při přechodu z nečisté práce na čistou, po použití 

WC a kapesníku si musí mýt vždy ruce, používají se jednorázové utěrky a tekuté 
mýdlo ze zásobníků 

- musí bát používána pracovní obuv a pracovní oděv a ostatní předepsané osobní 
ochranné pomůcky 

- podle potřeby si vyměňuje ochranný oděv, zejména při znečištění 
- v pracovním oděvu a pracovní obuvi neopouští pracoviště 
- pracovní obuv musí být v dobrém stavu a pravidelně čištěna 
- před použitím toalety odloží pracovní oděv, v průběhu práce neprovádí toaletní a 

kosmetické úpravy zevnějšku 
- musí dodržovat absolutní zákaz kouření ve výrobních, skladovacích a dalších 

prostorách 
- v provozních částech nesmí být odkládány věci osobní potřeby, jsou k dispozici 

skříňky pro oddělené ukládání pracovních a osobních oděvů v šatně 
- zákaz vstupu cizím osobám na pracoviště 
- dodržuje sanitační a havarijní řád 
- dodržuje pracovní dobu a přestávku 
- za odemykání a zamykání prostor odpovídá vedoucí školní jídelny a vedoucí kuchařka 
- při manipulaci s poživatinami, zejména s hotovými pokrmy se jich nesmí dotýkat 

rukama, pokud není podle povahy věci nezbytné, musí se používat vhodné náčiní a 
příbory 

 
 
V platnosti od 30. 8. 2019 
 
 
 
 

Mgr. Zděnka Pejšová   
       ředitelka školy 

 
S „Provozním řádem kuchyně“ byly dne 30.08.2019 seznámeny: 
 



Rita Došková, vedoucí školní jídelny ________________ 
 
Maryia Pokorná, vedoucí kuchařka  _________________ 
 
Soňa Thürrová, kuchařka                   _________________ 
 
Eliška Dudová, pomocná kuchařka    _________________ 
 
Dana Dvorská, pomocná kuchařka    _________________ 
 
Alena Sviteková, pomocná kuchařka _________________ 
 


