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Provozní řád čajové kuchyňky žáků 
 
Určení kuchyňky: k ohřívání jídel pro všechny žáky ubytované v Domově mládeže 
Vybavení: dle inventárního seznamu 
Provozní doba: od 6:00 do 21:30 hodin 
Úklid: podle rozpisu 

1. Základní povinnosti uživatelů – žáků. 

a) Seznámit se s tímto provozním řádem před zahájením činnosti v kuchyňce. 

b) Udržovat vybavení kuchyňky v čistotě a pořádku. 

c) Šetrně zacházet s inventářem místnosti a elektřinou. 

d) Dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti při práci. 

e) Po ukončení činnosti v kuchyňce ji uvést do původního stavu, umýt nádobí, setřít pracovní plochy 
a vypnout spotřebiče. 

2. Hygiena a bezpečnost provozu. 

a) Při práci se zapnutými spotřebiči neopouštět místnost!! Před zahájením práce na nich se seznámit 
s návodem k použití. 

b) Dodržovat základní hygienické předpisy (čistota rukou, nádobí, zdravotně nezávadné potraviny). 

c) Každé rozlití vody nebo omastku musí být ihned uklizeno. Udržovat kuchyňku v bezpečném stavu. 

d) Zranění (i drobné) nahlásit vedoucímu činnosti nebo ve vychovatelně. Bude provedeno ošetření 
a záznam do knihy úrazu. 

e) Pevné odpadky dávat do odpadkového koše, tekuté vylévat do záchodové mísy a splachovat (nikoliv do 
umyvadel). 

f) Seznámit se a dodržovat návody k použití elektrických spotřebičů. Je zakázáno zasahovat do 
elektrických zařízení, otírat je vlhkým hadrem, jsou-li připojeny k síti, manipulovat s vodou v blízkosti 
zásuvek. 

3. Návod k použití mikrovlnné trouby 

 Nikdy neotvírejte dvířka, jestliže se z ohřívaných potravin začíná kouřit. Přístroj vypněte! Otevření 
trouby by mohlo způsobit vznícení. 

 K ohřevu používejte pouze speciální plastové nádoby do mikrovlnných trub nebo talíře bez ozdob! 
Nikdy ne plechové hrnce! Nepoužívejte pevně uzavřené nádoby (zajištěné poklice, konzervy atp. 

 Odstraňte z potravin a z balení všechny kovové uzávěry, dráty, alobal apod. Vznik jiskření by mohl 
způsobit požár! 

 Nikdy neprovozujte přístroj s otevřenými dvířky! 

 Používejte plastové poklice, aby nedocházelo ke stříkání mastnoty (možnost vznícení). 

 Vnitřek trouby po použití vyčistěte (nechte vychladnout). 

 K výrobě popkornu se musí používat speciální nádoby. 

 Po spuštění přístroje zkontrolujte jeho nastavení (pracuje-li podle vašeho přání). 

 Při vyjímání nádoby pozor na popálení, opaření! 

 Návod k ohřevu potravin je v návodu k použití. 

4. Návod k použití varné konvice 

 Nepoužívanou konvici vždy odstavte mimo podstavec připojený k elektrické síti nebo odpojte od 
elektrické sítě! 
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