Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, přísp. org.
Řád cvičné školní kuchyně
1.
Žák je povinen se při práci ve cvičné kuchyni a při přípravě na vyučování řídit pokyny
vyučujícího.
2.
Do kuchyně žák vstupuje jen se souhlasem vyučujícího a v přiměřeném oblečení. Žák
se nesmí bez povolení vyučujícího vzdálit z kuchyně.
3.
V kuchyni jsou rozmístěni žáci podle pokynů vyučujícího; své pracovní místo udržuje
každý žák v čistotě a pořádku.
4.
Žák je povinen před začátkem prováděné činnosti zkontrolovat stav pracovního místa,
pracovních pomůcek a přístrojů. Veškeré závady a nedostatky, a to i během vyučování, je žák
povinen nahlásit svému vyučujícímu.
5.
Žák zachází se zařízením kuchyně, pomůckami a stroji opatrně a šetrně a podle
pokynů vyučujícího.
6.
V kuchyni se smí provádět pouze práce, které jsou nařízeny či povoleny vyučujícím a
pod jeho dohledem.
7.
Na začátku školního roku musí vyučující seznámit žáky s návodem k obsluze
elektrických spotřebičů.
8.
V kuchyni se musí zachovávat klid a pořádek. Přecházet bez povolení vyučujícího na
jiné pracovní místo či svévolně přenášet elektrické spotřebiče je žákům zakázáno. Žák je
povinen pracovat soustředěně podle návodu a pokynů vyučujícího. Je zakázáno plýtvat
s vodou a elektrickou energii.
9.
Každý žák musí být na začátku vyučování vyučujícím seznámen s prováděnou
činností, postupem práce, zásadami poskytování první pomoci a umístěním lékárničky první
pomoci.
10.
Žák je povinen zahájit činnost na elektrických spotřebičích až po schválení
vyučujícím a pod jeho dohledem. Při práci s elektrickými spotřebiči a při jeho zapojení musí
žák dbát na to, aby měl suché ruce.
11.
Žákům není dovoleno manipulovat s přístrojem jiným způsobem, než jaký je
předepsán návodem od výrobce.
12.
Žák je povinen po ukončení práce přístroj odpojit ze sítě, provést základní údržbu
podle pokynů vyučujícího a uvést jej do původního stavu.
13.
Každou mimořádnou událost (poškození spotřebiče a pomůcky, vysypání či vylití
látky, zasažení očí a kůže omastkem, úraz apod.) je žák povinen nahlásit svému vyučujícímu,
který zajistí potřebná opatření, včetně poskytnutí první pomoci, úklidu podlahy a pracoviště a
přivolání zdravotnické záchranné služby.
14.
Po ukončení práce jsou žáci povinni omýt a uklidit pomůcky na stanovené místo,
uklidit pracoviště, vypnout elektrické spotřebiče, uzavřít okna a podle pokynů vyučujícího
přenést případné spotřebiče do určených prostor.
15.
Z kuchyně žáci odchází jen se souhlasem vyučujícího.

V Jablonci nad Nisou dne 01.09. 2017
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Razítko a podpis ředitele školy

