Střední odborná škola Prostějov, nám. E. Husserla 30/1, Prostějov
Kodex žáka v oborech gastronomie a služeb
Žáci školy vykonávají odborný výcvik na školních pracovištích i v komerčních provozech,
přičemž je v maximální míře dbáno na rozvoj jejich manuální zručnosti a dovednosti,
morálních vlastností, odpovědnosti k osobní čistotě a hygieně, kladného ekologického
přístupu, výkonu pracovních činností a svěřených úkolů a úrovně vystupování k zákazníkovi.
V profesích jako jsou kuchař, číšník, cukrář, prodavač, obchodník, kosmetické služby je
vyžadováno následující

















Pro žáky na odborném výcviku platí práva a povinnosti uvedené ve školním řádě a
hygienické požadavky stanovené příslušnými hygienickými předpisy.
Žáci jsou povinni zdravit zaměstnance a ostatní dospělé osoby ve škole i na
pracovištích odborného výcviku.
Vlasy musí být vhodně upravené, čisté, nemastné, obarvené pouze s přírodními
odstíny vlasů, případně jemným melírováním (barvy modrá, zelená, fialová nejsou
povoleny). Delší vlasy musí být sepnuty skřipcem, gumičkou nebo sponou, u chlapců
je povolena délka vlasů k límečku košile.
Výstřelky – vyholení hlavy, dredy, „kohout“, apod. nejsou povoleny
Vousy má žák čisté, upravené, preferuje se spíše konzervativnější vzhled
Piercing a tetování nejsou na viditelných částech těla povoleny (piercing musí být
odstraněn, tetování přelepeno náplastí), barevné změny na kůži na viditelných
částech těla (např. krk, dekolt) musí být překryty šátkem popř. přelepeny náplastí.
Nošení extravagantních ozdob, řetězů, velkých nebo visacích náušnic, prstenů nebo
náramků není povoleno.
Ruce musí být vždy čisté, upravené, nehty krátké, upravené bez výrazného lakování.
V době odborného výcviku platí zákaz žvýkání a konzumace jídla. Žák svačí nebo
obědvá v jemu určených vyhrazených prostorách pracoviště.
Žák musí být vždy čistě oblečen v předepsaném pracovním oděvu a obuvi a používat
stanovené ochranné pomůcky a potřeby (roušky, síťky, rukavice). Pod pracovním
oděvem je zakázáno mít další vrstvy oděvu (kraťasy, trička, apod.). Na konci
pracovního týdně si žák odnese pracovní oděv na vyprání (nebo kdykoliv během
týdne při jeho znečištění). Při nástupu na pracoviště je povinen mít čistý a vypraný
pracovní oděv. Je povinností žáka mít vždy čisté náhradní pracovní oblečení pro
případné znečištění. Žák může být v případě nevhodného, znečištěného nebo
chybějícího pracovního oděvu vykázán z pracoviště odborného výcviku z hygienických
důvodů.
Osobní oděv a věci osobní potřeby žák ukládá na určené místo.
Před započetím práce je žák povinen zkontrolovat stav pracoviště a případné závady
hlásit učiteli odborného výcviku nebo instruktorovi OV.
Na pracovištích platí zákaz návštěv cizích osob.
Kouření, užívání návykových látek, konzumace alkoholu, používání mobilních telefonů
je na pracovištích odborného výcviku zakázáno.
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