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Základní škola a Mateřská škola Kladno, 
Vodárenská 2115 

 
 
 
 
 
 

PROVOZNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY MŠ  
 

 
Název a adresa zařízení:                                         Základní škola a Mateřská škola Kladno,  

                                                                        Vodárenská 2115 
                                                                                  Vodárenská 2472, Kladno 
  
Odpovědný vedoucí:                Jarmila Červenková 
 
Provozní doba:     6.30 – 15.00  hod. 
 
     Tento řád je vypracován v souladu s platnou vyhláškou o školním stravování. 
 

- každý pracovník musí mít platný zdravotní průkaz 
- při práci v kuchyni musí pracovníci použít předepsaný pracovní oděv, obuv a ostatní 

pracovní pomůcky 
- pracovníci jsou povinni dbát o osobní čistotu a dle potřeby podrobit se lékařským 

prohlídkám. Přenosné nemoci vlastní nebo rodinných příslušníků jsou povinni 
neprodleně hlásit 

- při práci jsou povinni dodržovat předepsané technologické postupy, jsou  vyčleněny 
plochy pro práci se syrovým masem, vejci, zeleninou a s pokrmy již technologicky 
zpracovanými 

- nákup potravin je zajišťován většinou vlastními auty „dodavatelů“.  
- při dovozu surovin je k tomu použit určený vchod s rampou a okamžité uložení zboží 

dle své povahy (sklady + chladnice) 
- sanitační opatření: 

po každém úkonu se čistí pracovní plochy. Po skončení prac. činnosti se důkladně čistí 
nejen pracovní plochy, ale veškeré zařízení kuchyně včetně podlah. Generální úklid 
/sanitární dny/ se provádí v době celkového uzavření, tj. zpravidla čtvrtletně. 
Deratizace dle potřeby. 

     -  čištění chladícího zařízení se provádí  1x týdně 
 čištění mrazícího zařízení   1x měsíčně 
     -  malování provozu kuchyně se provádí 1x ročně 

- k likvidaci odpadů využívána tuková jímka, veřejná kanalizace a kontejnery 
- pevný odpad z kuchyně denně vynášen 



- za jakost a nezávadnost poživatin je odpovědná vedoucí kuchařka a vedoucí školní 
jídelny 

- potřebná dezinsekce a deratizace bude prováděna odbornou firmou 
- čistící prostředky budou uskladněny samostatně 
- garance o zdravotní nezávadnosti bude dokladována laboratorními rozbory 

z laboratoře pověřené akreditačními středisky 1 x ročně třemi vzorky hotového jídla a 
pěti stěry z prostředí. 

 
 
 
 
 
 
 ....................................................... 
     PaedDr. Zuzana Holečková 
 ředitelka školy 

 


