
 

 

 

 

 

Nakládání s odpady: 

 směsný komunální odpad – odvoz specializovanou firmou   

 gastroodpad - namontován drtič odpadků 

Likvidace odpadků 

Tuhý domovní odpad je z kuchyně průběžně podle potřeby likvidován. K tomuto účelu slouží 

nádoby na odpad, které jsou 1 týdně vyváženy Technickými službami. Gastroodpad je 

průběžně likvidován drtičem odpadů, který je namontován v černé kuchyni.  

Likvidace odpadů je zajišťována pravidelně a včas. 

 

 

Úklid a běžná ochranná dezinfekce 

Úklid všech pracovišť, prostor a strojního vybavení  se provádí průběžně za použití mycích, 

případně desinfekčních prostředků podle povahy technologického procesu s cílem předcházet 

a zamezit vzniku otrav z pokrmů, infekčním onemocněním a výskytu nežádoucí fauny. Smí 

být použito jen přípravků schválených pro potravinářské účely a to v nezbytné koncentraci a 

za podmínek stanovených výrobcem. Je zakázáno přelévat mycí a desinfekční prostředky 
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nebo jejich roztoky do obalů-lahví od potravinářského zboží- nápojů. Při práci s mycími a 

desinfekčními prostředky je nezbytné používat výrobcem stanovených ochranných 

pracovních prostředků a pomůcek. Úklidové pomůcky určené k hrubému úklidu musí být 

odlišné a odděleně uloženy od pomůcek užívaných na čištění pracovních ploch a zařízení 

přicházející do přímého styku s potravinami. 

 

Mytí nádobí 
Stolní nádobí se myje na kuchyni ihned po výdeji stravy, provozní nádobí se myje v prostoru 

tomu určenému. Vše s použitím mycích a desinfekčních prostředků, které jsou určeny pro 

potravinářství. Náčiní, nádobí, pracovní plochy, technologické vybavení, přepravní vozíky 

musí být udržovány v čistotě a takovém stavu, aby nedocházelo k ohrožování jakosti a 

nezávadnosti potravin a pokrmů.  

 

Úklid provozovny 
Úklid všech pracovišť a prostor se provádí průběžně za použití mycích, popř. desinfekčních 

prostředků podle povahy technologického procesu a zpracovávaných potravin. Úklid 

kuchyně, přípraven, skladů, hygienické zařízení a šatnu zajišťují pracovnice kuchyně. Prostor 

pro strávníky denně uklízí uklízečka.  

 

Denní úklid pracovních ploch provádějí pracovnice průběžně během dne. Po dokončení 

výdeje provádějí: 

• umytí všech použitých strojů, nádob, nástrojů 

• umytí pracovních ploch 

• umytí sporáku a všech ploch potřebných k výdeji 

• umytí podlah v kuchyni a přípravnách 

• umytí umyvadel 

• průběžné odstraňování odpadků z kuchyně 

Týdenní úklid 

Pracovnice 1x týdně kromě běžného úklidu provádějí: 

• odmrazení a vymytí lednic 

• omytí omyvatelných částí stěn u pracovních ploch 

• čištění pečících trub 

• úklid skladových prostor včetně skladu zeleniny a brambor + úklid prostor škrabky na 

brambory 

Měsíční úklid 

• odmrazení a vymytí mrazáku 

• vyřazení poškozeného nádobí 

• mytí obkladů 

Čtvrtletní sanitační dny 

• celkový úklid všech pracovišť 

• vydrhnutí všech regálů a zásuvek pro uložení nádobí a nástrojů 

• vypískování talířů a táců na jídlo s následným oplachem 

• údržba a oprava zařízení 

• mytí oken, dveří, těles ústředního topení, omyvatelných obkladů 

• čištění svítidel 

 

 



Ochranné oděvy 

Ochranné oděvy zaměstnancům poskytuje zaměstnavatel z rozpočtu ZŠ. Pracovní oděv musí 

být udržován v čistotě a podle potřeby měněn i v průběhu směny. Pracovník kuchyně nesmí 

opouštět provozovnu během pracovní doby v pracovním oděvu. Po ukončení práce se ukládá 

pracovní oděv na vyhrazeném místě, vždy odděleně od oděvu občanského. 

 

Hygiena provozu 

Důraz je kladen na čistotu provozních ploch, strojního vybavení, nástrojů a nádobí: 

- pravidelné mytí a čištění dle sanitačních předpisů 

- malování kuchyně 

- odstraňování námrazy v lednicích 1x týdně a v mrazničkách 1x za měsíc 

V kuchyni musí být používána jen pitná voda. Všechna umyvadla v provozovně jsou opatřena 

dávkovači s mýdlem, je používáno jednorázových ručníků. Inventář a strojní vybavení musí 

být udržováno v řádném technickém stavu, musí být snadno rozebíratelné a čistitelné. 

Mytí nádobí se provádí v dostatečně teplé pitné vodě s přípravkem mycího prostředku po 

předchozí očistě od zbytků. Bílé nádobí se nesmí utírat do utěrek. 

 

Jednotlivé druhy úklidu zajišťuje pracovník pověřený vedoucí ŠJ a hlavní kuchařkou.  

Řád musí být k dispozici k běžnému nahlédnutí. 

 

 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec: Oldřiška Kobrlová. 

2. O kontrolách provádí písemné záznamy 

3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 1. 1. 2012. Uložení směrnice v 

archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy. 

4. Směrnice nabývá platnosti dnem 1. 9. 2015. 

5. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015. 

 

 

 

V Dolním Bousově dne 31. 8. 2015. 

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Karnová 

         ředitelka školy 
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