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Provozně sanitační řád stravovacího zařízení 

 
 

Provozovna:  Základní škola a mateřská škola 

Štěpánkovice 

příspěvková organizace 

Zahradní 10,  747 28 

 

Vedoucí školní jídelny:  Hartmanová Dagmar 

Vedoucí kuchařka:         Kubelová Růžena 

 

 

Pro potřeby tohoto provozně sanitačního řádu se sanitací rozumí komplex činností: čištění, 

úklid, dezinfekce, dezinsekce a deratizace. 
 

I. Průběžný úklid. 

 

1. je prováděn během provozu zařízení v takovém rozsahu, aby byla zachována provozní 

čistota, dle hygienických předpisů, 

2. v rámci tohoto úklidu jsou odstraňovány zbytky poživatin, je odstraňováno znečištění 

pracovních ploch, 

3. myjí se použité stroje, nářadí, nádobí, 

 

II. Denní úklid 
 

1. je prováděn vždy po skončení provozu zařízení, 

2. umytí všech použitých strojů, nádob, nástrojů a nádobí, 

3. umytí pracovních ploch, 

4. umytí sporáků a všech pracovních ploch potřebných k výdeji, 

5. umytí podlah v kuchyni a přípravnách, 

6. umytí dřezů, umyvadel, obalů znečištěných od poživatin nebo jiných nečistot, 

7. průběžné odstraňování odpadů z kuchyně, 

8. v hygienických zařízeních se myjí a dezinfikují veškeré vnitřní plochy (podlahy, 

obklady, omývatelné stěny), rovněž se myjí a dezinfikují všechny předměty 

zdravotechniky (umývadla, záchodové mísy, pisoáry, výlevky) včtně nádob na 

odkládaní vložek, 
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III. Týdenní úklid 
 

1. pracovnice 1x týdně kromě běžného úklidu provádějí činnosti uvedené v dalších 

bodech, 

2. odmrazení a vymytí lednic, 

3. umytí omyvatelných části stěn u pracovních ploch, okenní parapety, povrchy radiátorů 

ÚT, dveře, 

4. myjí se skříně na nádobí, zásuvky pracovních stolů, 

5. čištění pečicích trub, konvektomatu, apod., 

6. úklid skladových prostor včetně skladu zeleniny a brambor, 

7. úklid prostor škrabky na brambory, 

 

IV. Měsíční úklid 
 

1. odmrazení a vymytí mrazáků, 

2. 2. vyřazení poškozeného nádobí, 

3. mytí obkladů v kuchyni, 

4. čištění vzduchotechniky , 

 

V.Sanitární den – velký úklid. 
 

1. je prováděn nejméně jednou za 3 měsíce,  

2. celkový úklid všech pracovišť, 

3. vydrhnutí všech regálů a zásuvek pro uložení nádobí a nástrojů, 

4. sanitace myčky na nádobí, 

5. vypískování talířů, sklenic na pití a táců na jídlo s následným oplachováním, 

6. údržba a opravy zažízení, 

7. mytí dveří, oken, těles ÚT, omyvatelných obkladů, 

8. čištění svítidel, odsávacích zákrytů a vyústek vzduchotechniky, 

9. provládí se dezinfekce nádob na odpadky (popelnice, kontejnery(a kanalizační vpustí) 

 

 

Úklid v celé provozovně je prováděn vždy mokrou cestou, mycí a čisticí prostředky jsou 

označeny. 

 

Úklid kuchyně, přípraven a skladů potravin zajišťuji pracovnice kuchyně. 

Prostory pro strávníky uklízí uklizečky ZŠ. 

 

Dezinfekce je prováděna schválenými dezinfekčními přípravky které jsou střídány min. 2x 

ročně. Příprava dezinfekčních roztoků a jejich použití je prováděno v souladu s pokynem  

výrobce. Větší rozsah dezinfekce, než je uveden v provozním řádu, je prováděn na pokyn 

orgánů hygienické služby v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situaci, tzn. např. 

výskytu alimentární infekce v zařízení. 

 

Dezinsekce je běžně v zařízení prováděno jako preventivní (dodržování čistoty ve skladech, 

přípravnách, varně, skladů zbytků, v okolí skladovacích kontejnerů). Je-li nutné provést 

represivní dezinsekci, provádí se po velkém úklidů s následným úklidem použitých 

chemických látek. 

 



Deratizace je prováděna rovněž jako souhrn preventivních opatření, která jsou stejná jako u 

dezinsekce. Navíc jsou provedena opatření , která zamezují vniknutí hlodavců do zařízení 

(oplechování dveří do výše30 cm, zakrytí kanalizačních vpustí, husté mříže v oknech 

skladovací části). V případě potřeby je prováděna represivní deratizace. 

 

Represivní dezinsekce a represivní deratizace včetně následného úklidu je zadávána 

odborné firmě. 

 

 

Provozně sanitační řád je zpracován v souladu s požadavky na hygienické předpisy. 

 

Vyhláška 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní 

a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Nařízení Evropského 

parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. Vyhláška 602/2006 Sb., kterou se 

mění vyhláška 137/2004 Sb. 

 

 

Pracovnice jsou s vyhláškami seznámeny. 

 

Za rozdělování úklidu a za jeho plnění zodpovídá vedoucí kuchařka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štěpánkovice  21. 8. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


