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SANITÁRNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Denní úklid
 průběžně během pracovní směny
o umývání pracovních ploch po každé činnosti
o umývání nádob, pracovních pomůcek, nářadí, strojů
o umývání pánví a kotlů
o udržování čisté a suché podlahy
o odklízení odpadků z kuchyně
 po skončení výdeje stravy
o umývání všech výdejních ploch
o umývání sporáků, kotlů, pánví
o umývání všech dřezů, výlevek, umyvadel v kuchyni
o umývání pracovních stolů, umývání jídelních stolů (používat se bude hadr určený
primárně k umývání jídelních stolů)
o umývání podlah v kuchyni a ostatních provozních prostorách – umývárna, chodby,
WC, sklady potravin
o vynesení odpadků a vymytí všech nádob na odpadky
o doplnění zásobníků (ručníky, mýdlo)
o úklid a dezinfekce WC

Týdenní úklid
o
o
o
o
o
o
o
o

měnit dezinfekční roztoky, drátěnky, mycí štětky a kartáče
umývání omyvatelných stěn u pracovních ploch
kompletní čištění pečících trub a sporáků
vymytí lednic
úklid příručních skladů
úklid skladových prostor
vyčištění škrabky na brambory
vypískování termopotů

Měsíční úklid
o
o
o
o

umytí obkladů v kuchyni, v umývárnách, ve skladových prostorech, na WC
vydrhnutí regálů, zásuvek
vyřazení poškozeného inventáře
odmrazení a vymytí chladicích boxů
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Čtvrtletní sanitární den
o
o
o
o
o

celkový úklid kuchyně a všech provozních prostor
umytí dveří, oken, těles ústředního topení, vzduchotechniky, svítidel
vypískování nádobí, talířů, příborů, podnosů + důkladné opláchnutí
všechny prostory se musí dezinfikovat a důkladně omýt
odmrazení a vymytí mrazících boxů

Roční úklid
o vybílit vápnem všechny provozní místnosti, včetně skladovacích prostor a ostatní
prostory k tomu patřící

Ostatní úklid
o obnova všech nátěrů polic, regálů i stěn dle potřeby

Všechny úklidy se provádějí dle zpracovaného plánu úklidu pro kompletní stravovací provoz
(školní kuchyně, školní jídelna, skladové prostory). Úklidy jsou prováděny čisticími prostředky a
dezinfekčními prostředky.

Ve Vilémově dne 02. 01. 2018

__________________________
Mgr. Jana Budáková
ředitelka

_________________________
Veronika Čuprejová
vedoucí školní jídelny

