PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD
Cvičná kuchyně
1. Cvičná kuchyně je vybavena zařízením a přístroji, které slouží k výuce předmětu pracovní výchova a kroužku
vaření.
2. Žáci se mohou zdržovat ve cvičné kuchyni pouze pod dohledem vyučujícího.
3. Využívání cvičné kuchyně je stanoveno rozvrhem, který schvaluje ředitel školy.
4. V této učebně se zakazuje provádět následující činnosti, pokud nesouvisejí s výukou a nejsou vykonávány
na pokyn vyučujícího – manipulace s pračkou, manipulace s plynovými sporáky, používání nádobí ze skříněk.
5. Žáci jsou povinni používat osobní ochranné prostředky (protiskluzovou obuv, rukavice, zástěry).
6. Vyučující je zodpovědný za bezpečnost žáků a za provoz plynových a elektrických spotřebičů a současně
odpovídá za stav nářadí drženého v ruce (násady, rukojeti apod.).
7. Elektrické roboty, hnětače, mixéry a další spotřebiče obsluhují žáci pouze pod vedením vyučujícího. Čištění
se provádí pouze po odpojení ze sítě. Spotřebiče je nutno chránit před vlhkostí a vodou.
8. Nářadí, nástroje a používané nádobí se odkládají na určené místo. Poškozené vybavení nahlásí vyučujícímu
a následně je vyřazeno z provozu.
9. Cesty a průchody kolem sporáků musí být neustále volné.
10. Žáci mají zakázáno pracovat s nožem směrem k tělu a mají povinnost podávat nůž střenkou napřed,
nezabodávají se do prkének a podložek.
11. Při nošení horkých nádob se používají izolační podložky či rukavice.
12. Rozlitou mastnotu je nutno ihned odstranit teplou vodou a odmašťovacími prostředky.
13. Je povinností žáků nenaplňovat nádoby tekutinami po okraj.
14. Jídlo zde připravené se nesmí odnášet domů, je zakázáno skladovat je do následujícího dne. Lednička se
používá pouze ke krátkodobému uskladnění potravin potřebných k výuce.
15. K čištění nádob se nepoužívají pomůcky s kovovými drátky.
16. Používání nářadí musí být ostré, s pevnými nepoškozenými rukojeťmi.
17. Před započetím prací vyučující zjistí, zda z plynových zařízení neuniká plyn a zda správně uzavírají plyn
plynové kohouty.
18. U spotřebičů zkontroluje neporušenost přívodních šňůr, jejich koncovek a izolačních krytů.
19. Zjistí-li únik plynu, musí žáci ihned opustit cvičnou kuchyni. Vyučující zajistí účinné větrání a uzavře hlavní
uzávěr plynu. Nesmí se provádět manipulace s elektrickým zařízením a s otevřeným ohněm.
20. Jakoukoliv závadu na plynovém, elektrickém a ostatním zařízení cvičné kuchyně je nutno ihned nahlásit
vedení školy. Do jejich odstranění se nesmí kuchyně používat.
21. Žáci mohou manipulovat s plynovým a elektrickým zařízením pouze pod dohledem vyučujícího.
22. V případě úrazu je žák povinen jej nahlásit vyučujícímu.
23. Z důvodu bezpečnosti jsou žáci při odchodu z učebny povinni zavřít okna, zhasnout světla, uvést své
pracovní místo do pořádku a zkontrolovat vypnutí elektrických a plynových spotřebičů.
24. Vyučující odchází z učebny poslední, provede kontrolu spotřebičů a uzamkne učebnu.
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