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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název dokumentu 

Provozní řád cvičné kuchyně. 

 

Předkladatel 

Název: Veselá škola – církevní základní škola a základní umělecká škola 

Adresa: Soukenická 1088/10, Praha 1 – Nové Město 

IČO: 45246726 

Ředitel školy: Mgr. Martin Jeřábek 

Kontakty:  Email: reditelna@veselaskola.cz, info@veselaskola.cz 

  Telefon: +420 773 662 016  

  Web: www.veselaskola.cz 

Vypracovala: Bc. Veronika Modráčková 

 

Zřizovatel 

Název: Arcibiskupství pražské 

Adresa: Hradčanské náměstí 56/16, Praha 1 – Hradčany 

IČO: 00445100 

Kontakty: Email: zimmermannova@apha.cz, apha@apha.cz 

  Telefon: +420 220 392 111 

  Web: www.apha.cz 

 

Platnost 

Platnost dokumentu: od: 1. 9. 2022 
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2 ORGANIZACE A PROVOZ CVIČNÉ KUCHYNĚ 

 

Školní cvičná kuchyně slouží pro potřeby výuky během hodin pracovních činností. 

Při všech činnostech ve cvičné kuchyni je každý povinen dodržovat zásady školního řádu 

a tento provozní řád. 

Provozní řád cvičné kuchyně je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla, která jsou 

závazná pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro žáky. Prokazatelné 

seznámení žáků s tímto řádem provedou vyučující PČ. 

Vyučující překontrolují před vstupem i při odchodu stav cvičné kuchyně, zhasnutí světel 

a vypnutí všech spotřebičů. 

 

2.1 Provoz ve cvičné kuchyni během vyučování 

 

Žáci vstupují do cvičné kuchyně pouze za doprovodu vyučujícího a s ním také cvičnou kuchyni 

opouštějí. 
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3 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ, 

ZAJIŠTĚNÍ JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ 

PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, 

NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 

 

Všichni žáci jsou poučeni o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat. Při výuce ve cvičné 

kuchyni nesmí žáci ohrožovat bezpečnost spolužáků a musí se vyvarovat konfliktních situací. 

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během výuky v prostorách cvičné kuchyně, 

okamžitě hlásí žák vyučujícímu, který zváží situaci – žáka ošetří nebo se obrátí na zdravotnici, 

případně přivolá rychlou záchrannou službu a dále: 

• informuje zákonného zástupce, 

• nahlásí událost vedoucímu pracovníkovi a vedení školy, 

• provede záznam do knihy úrazů. 

Nastanou-li během práce ve cvičné kuchyni u žáka zdravotní nebo jiné obtíže, nahlásí tuto 

skutečnost pedagogickému dozoru, ten jí sdělí neodkladně zákonnému zástupci a vedení školy, 

dle postupu výše. 

Prostředky k poskytnutí první pomoci jsou neustále k dispozici v dosahu cvičné kuchyně. 

Vyučující musí vytvářet podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů 

a chránit žáky před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. 

Stane-li se účastník při práci ve cvičné kuchyni obětí šikany, je povinen okamžitě informovat 

vyučujícího. 

Mají-li zákonní zástupci nebo pedagogický pracovník podezření na šikanování dítěte, okamžitě 

informují ředitele školy. 

Za bezpečnost žáků ve cvičné kuchyni od jejich příchodu až do odchodu odpovídá pedagogický 

dozor.  

Na počátku docházky každého školního roku musí být všichni žáci náležitě poučeni 

o bezpečnosti a ochraně jejich zdraví a seznámeni s obsahem provozního řádu cvičné kuchyně, 

včetně bezpečnostních předpisů. Pokud není během tohoto poučení některý žák přítomen, je 

vyučující PČ povinen dodatečně tyto žáky poučit. O tomto poučení provede záznam do třídní 

knihy.  
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4 ZÁSADY CHOVÁNÍ VE CVIČNÉ KUCHYNI 

 

Povinnosti dozoru 

Pedagogický dozor: 

a) odpovídá v plném rozsahu za činnost všech žáků, které vede, v celém prostoru cvičné 

kuchyně a při přesunu, 

b) je povinen nahlásit neprodleně vedení školy jakékoliv poškození cvičné kuchyně nebo 

jejího zařízení, vzniklé v průběhu výuky, 

c) odpovídá za veškeré škody, které vzniknou v důsledku nedodržení tohoto provozního 

řádu. 

 

Povinnosti žáků 

Žákům je zakázáno: 

a) užívat pracovní pomůcky, spotřebiče a zařízení cvičné kuchyně bez svolení vyučujícího, 

poškozovat vybavení cvičné kuchyně a provádět činnosti nesouvisející s náplní hodiny, 

b) vstupovat do cvičné kuchyně bez přímého dohledu vyučujícího, 

c) zapínat a vypínat osvětlení nebo elektrické spotřebiče, 

d) kouřit a jakkoli manipulovat s ohněm, zasahovat do instalace elektrického rozvodu 

a vodovodní sítě, 

 

Žáci jsou povinni: 

a) seznámit se a řídit se provozním řádem cvičné kuchyně a dodržovat školní řád, 

b) seznámit se před zahájením vzdělávací činnosti s obsahem úkolu, postupem a plánem 

práce, popř. se seznámit s uložením bezpečnostních prostředků a ochranných pomůcek, 

c) zahájit práci pouze na přímí příkaz vyučujícího, 

d) plně se soustředit na práci; při práci se nerozptylovat a nerušit ostatní při pracovní 

činnosti, 

e) chránit majetek školy před poškozením a hlásit vyučujícím každou závadu či poškození; 

v případě úmyslného nebo nedbalostního poškození je viník povinen nahradit vzniklou 

škodu, 
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f) zacházet šetrně a ohleduplně s přidělenými nástroji a pomůckami, poškozené pomůcky 

se nesmí používat, pokud žák zjistí závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost práce, 

oznámí ji neprodleně vyučujícímu, 

g) s elektrickými spotřebiči pracovat jen v přítomnosti vyučujícího a podle jeho pokynů, 

zároveň musí dodržet nařízená bezpečnostní opatření a závady na spotřebičích a jiném 

elektrickém zařízení ihned oznamovat vyučujícímu, 

h) udržovat pořádek a čistotu svého pracovního místa a odkládat použité nářadí, zejména 

nože, na určené místo, 

i) veškeré nádoby (i prázdné) stavět jen do míst, kudy se neprochází, 

j) při manipulaci s nožem směřovat čepel vždy od těla, 

k) při manipulaci s nádobami s horkým obsahem vždy používat ochranné chňapky a dbát 

zvýšené opatrnosti při chůzi, 

l) nádoby z důvodu bezpečné manipulace nenaplňovat tekutinami po okraj, 

m) dávat pozor při snímání pokliček, 

n) při mytí nádobí a příborů používat dostatečné množství čisté horké pitné vody; nádobí 

smývat ve dvou vodách, 

o) nosit vhodné pracovní oblečení a obuv, 

p) chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani ostatních přítomných osob, 

q) každé i sebemenší poranění hlásit neprodleně vyučujícímu, 

r) nepoužívat mobilní telefony nebo jiná elektronická zařízení, s výjimkou jejich 

používání v nezbytném rozsahu při výuce nebo ze zdravotních důvodů, a to pouze po 

předchozím souhlasu vyučujícího. 


