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Změny
Změny

Údaje o zařízení
Název organizace: Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice 21, 384 71
IČO: 710 035 41
Zastoupena ředitelkou školy: Mgr. Petrou Vaňkovou
Zřizovatel: Obec Šumavské Hoštice
Telefon organizace: 388 421 118
Email: zsamssumavskehostice@seznam.cz
Pracoviště: Mateřská škola Šumavské Hoštice 64, 384 71
Vedoucí učitelka: Alena Interholzová
Učitelka: Jana Korytarová
Kapacita zařízení: 28 dětí
Telefon: 388 421 187
Email: mssumavskehostice
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Popis zařízení:
Typ školy: mateřská škola s celodenním provozem
součástí je výdejna jídla
Kapacita: 28 dětí, od 3 do 6 let
Provozní doba: 6.30 – 15.45 hod.
Personál: 2 kvalifikované učitelky (z toho 1 vedoucí učitelka), které zastávají i funkce uklízeček
Zařízení výdejny jídla: kuchyňská linka, myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, servírovací vozík,
nerezové várnice, nádobí, jednoplotýnkový vařič, varná konvice
Dovážení stravy ze školní jídelny:
08. 20 hodin: Přesnídávka: dováží školník v nerezových várnicích a plastových miskách
11.30 hodin: Oběd: dováží školník v nerezových várnicích a plastových miskách
14.00 hodin: Svačina: dováží školník v nerezových várnicích a plastových miskách
Výdej stravy:
Přesnídávka: 09.00 hodin
Oběd: 12.00 – 12.20 hodin
Svačina: 14.00 hodin
Postup výdeje stravy:
Přesnídávka: Uklízečka vyndá připravené jídlo z várnic a misek a připraví na servírovací stůl do
hrnečků, misek, talířů. V případě potřeby namaže pomazánky na pečivo. Vše připraví tak, aby
dětem mohla jídlo rozdat. Použité nádobí pak uklidí a umyje.
Oběd: Učitelka vyndá připravené jídlo z várnic a misek a připraví na servírovací stůl do hrnečků,
misek, talířů – učitelka nalévá dětem polévku, nandavá druhé jídlo a nalévá nápoje – ze
servírovacího stolku přímo ve třídě. Přestože jsou děti vedeny k sebeobslužnosti, nápoje a polévku
nalévá a roznáší vždy paní učitelka. Použité nádobí pak uklidí. O umytí nádobí se pak postará
uklízečka.
Svačina: Uklízečka vyndá připravené jídlo z várnic a misek a připraví na servírovací stůl do
hrnečků, misek, talířů. V případě potřeby namaže pomazánky na pečivo. Vše připraví tak, aby
dětem mohla jídlo rozdat. Použité nádobí pak uklidí a umyje.

Pitný režim: ovocné nápoje, čaje, mléčné nápoje
 děti mají možnost se napít v průběhu celého dne dle vlastní potřeby, nejen v době výdeje
stravy
 v letních měsících je dětem zajištěno podávání tekutin i během celého pobytu venku
2
Vnitřní řád výdejny stravy – pracoviště mateřská školy

Nápoje připravují kuchařky, děti jsou vždy obsluhovány učitelkou (předškolní děti jsou někdy
vedeny k samoobslužnosti).
Oběd: Přípravu nádobí zajišťuje učitelka, použité nádobí děti po obědě odkládají na
servírovacívozík. Mytí nádobí po obědě zajišťuje uklízečka.
Přesnídávka a svačina: Přípravu a mytí nádobí zajišťuje uklízečka, použité nádobí děti po
přesnídávce a po svačině odkládají na servírovací vozík.

V Šumavských Hošticích dne: 20. 2. 2014

Alena Interholzová, vedoucí učitelka MŠ
Jana Korytarová, učitelka MŠ

ředitelka školy Mgr. Petra Vaňková
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