
Příloha ke školnímu řádu č. 2 

Profesní a etický kodex žáka při praktickém vzdělávání gastronomických a potravinářských oborů  

pro školní rok 2022/2023 
 

Účelem kodexu je vymezení a podpora žádoucích standardů v chování a jednání žáka ve vztahu k rodičům, 

pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům školy, instruktorům externích pracovišť i veřejnosti.  

Žáci vykonávají odborný výcvik na školních i na externích pracovištích (po sepsání smlouvy s externím pracovištěm).  

Důraz je kladen na zodpovědné plnění zadaných úkolů, rozvoj manuálních dovednosti a umění komunikace s lidmi.  

Žák na pracovištích: 

➢ dodržuje zásady BOZP a PO 

➢ dodržuje stanovené pracovní a technologické postupy 

➢ nosí předepsané pracovní oblečení  

➢ používá předepsané ochranné pracovní pomůcky.  

Základními etickými hodnotami, které má každý žák školy ctít, jsou:  

➢ dodržování zásad slušného chování 

➢ odpovědnost za své vystupování i za svou práci 

➢ schopnost týmové práce  

➢ rovný přístup ke všem ostatním spolužákům 

➢ uznávání autority nadřízených pracovníků. 

Tyto hodnoty přispívají k vytvoření kvalitního zázemí pro výchovu a vzdělávání všech žáků. Vytváří základ pro jejich 

rozvoj a schopnost zapojení se do světa práce v budoucnosti. V neposlední řadě přispívají k udržením a posilování 

důvěry veřejnosti v dobré jméno školy. 

Osobní vzhled žáků při praktickém vzdělávání 

Pracovní oblečení je vždy čisté, upravené a kompletní, bez módních výstřelků, doplněné odpovídající čistou obuví. Žák 

musí být vybaven pracovními pomůckami. Nošení výrazných doplňků (včetně bižuterie, náramků, korálů, kožených 

řemínků) a jiných extravagantních ozdob není povoleno.  

Ruce musí být vždy čisté, nehty na rukou upravené a krátké, nenalakované. Nepřípustné jsou gelové nehty. 

Vlasy musí být vždy čisté a upravené do účesu tak, aby nezakrývaly oči, nebyly volně na ramenou, případné dlouhé 

vlasy staženy (do gumičky). Při přípravě pokrmů musí být schovány pod čepicí, dlouhé vlasy pod čepicí nebo síťkou. 

Jednotlivé módní účesové výstřelky, jako je např. kohout, dredy a výrazné barevné odstíny nejsou povoleny.  

Piercing na viditelných částech těla není z důvodu BOZ- žáci povolen. 

Tetování. Velmi nevhodné je tetování na obličeji a dalších viditelných částech těla. Jeho přelepování není 

akceptovatelné. Tetování může být limitem pro vykonávání praxe v určitých střediscích praktického vzdělávání, při 

účasti na soutěžích a zahraničních stážích. Bude řešeno individuálně. 

Náušnice mohou být pouze jemného a malého tvaru. Visací dlouhé náušnice nebo kruhy nejsou dovoleny z důvodu 

BOZ – žáci.  

Chlapci musí být vždy důkladně oholeni, případné vousy být čisté, řádně zastřižené a upravené.  

Dívkám doporučujeme denní líčení obličeje.  
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