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2008/2009
A/ Zpráva o činnosti školy
I. část

Základní charakteristika školy
a/ název školy :
Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69, příspěvková organizace ,463
31 Chrastava,
IZO : 600079805
b/ zřizovatel školy :

Město Chrastava, nám. l. máje l08

c/ právní forma školy:

Právní subjekt od 1.1.2003
IČ: 72741724

d/ředitelka školy :

Marie Pilařová ,Vítkov II/12, Chrastava

e/zařazení do sítě škol:

1.1.2003- č.j. 10191/ 2003-21

f/kontakty na školu:

tel.č. 485 143 076
fax: 482 322 864
e-mail: zs-vitkov@volny.cz
www.stránky: www.skolavitkov.cz

g/základní údaje o součástech školy :
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

IZO

116 401 141

32 žáků

MATEŘSKÁ ŠKOLA

IZO

116 401 168

20 žáků

ŠKOLNÍ DRUŽINA

IZO

116 401 150

32 žáků

ŠKOLNÍ JÍDELNA

IZO

116 401 176

60 jídel
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II.Údaje o pracovnících školy, kvalifikace, praxe a způsobilost
Základní škola:
Prac. zař. Kvalifikace
ředitelka
učit. MŠ
učitelka ZŠ
učit.I.st.
učitelka ZŠ
učit.III.st
vychovatelka
učit. MŠ

Praxe
13 roků
20 roků
19 roků
47 roků

Úvazek
0
1
1
0,53

Kroužky
výtvarný, Něm. jazyk
tělovýchovný a taneční

Mateřská škola :
Prac. zařaz. Kvalifikace
Praxe
Úvazek
Kroužky
ředitelka
Spgš
31 rok
flétny MŠ
učitelka
Spgš
25 roků
0,87
flétny ZŠ
Ranní a odpolední družina sloučena.Povoleno MŠMT č.j. 12 858/2006-22
Nepedagogičtí pracovníci školy
Prac. zař.
školnice
uklizečka
kuchařka
VPJ
topička

Kvalifikace
základní
základní
základní
Spgš
vyučená

Praxe
20 roků
20 roků
13 roků
6 let
13 roků

Úvazek
0,5
0,5
1
0,35
0,20

Poznámky
obsluha ČOV

Celkem přidělený limit pracovníků 6,59
Věková skladba učitelského sboru
Do 30 let
celkem/žen
0

31 až 40 let
celk./žen
1

41 až 50 let
celk./žen
2

doba trvání pracovního poměru
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem

2

51 až důch. Věk důchodci
celk./žen
celkem žen
1
1
5

počet
4
1
2
0
1
8

%
50
12,5
25
0
12,5
100,0
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Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců
nástupy a odchody
nástupy
odchody

počet
1
1

Komentář ředitele školy
V tomto školním roce nastoupila na místo učitelky ZŠ kvalifikovaná učitelka pro I. stupeň
ZŠ.
Na konci školního roku odešla učitelka MŠ.Bylo ji nabídnuto místo zástupkyně ředitelky MŠ
v Chrastavě.Na její místo nastoupí kvalifikovaná absolventka SPgŠ, učitelství MŠ.

Péče o pracovníky školy
Z FKSP přispíváme pracovníkům na
Příspěvek zaměstnancům na obědy ve výši 10 Kč na den.
Penzijní připojištění zaměstnancům měsíčně 200 Kč.
Kulturní akce – pronájem salonku na : Den učitelů a předvánoční posezení.
Životní výročí – nepeněžní dar v hodnotě dva tisíce korun. /v tomto školním roce
čerpala jedna pracovnice.
III. Organizace vzdělávání a výchovy
plnění osnov a učebních plánů v základní škole
v ročníku
2–5

Minulý školní rok
Název
Vzdělávací program ZŠ

číslo jednací
16 847 / 96 – 2

Letošní školní rok
v ročníku
Název
číslo jednací
3-5
Vzdělávací program ZŠ
16 847 / 96 – 2
1 -2
Vzdělávací program
79-01-C/001
Venkovská škola
Plán práce – Prevence sociálně patologických jevů
V Mateřské škole jsme pracovali podle vlastního vzdělávacího programu
,,Čas stromových skřítků“
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Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání
1. Základní škola
počet tříd
a
2

celkový počet žáků
a
b
21
19

b
2

počet žáků na třídu
a
b
10,5
9,5

počet žáků na učitele
a
b
10,5
9,5

2. Mateřská škola
Počet tříd

a
1

Počet žáků

b
1

a
19

Žáci na učitelku

b
22

a
9,5

b
11

Prům. docházka

a
50%

b
53 %

Počet žáků ve třídách :
l. tř.
2.tř.
3.tř.
4.tř.
5.tř.

5 žáků
7 žáků
5 žáků
0 žáků
2 žáci

Prospěch žáků v jednotlivých třídách
Ročník

Počty žáků

Odchod

Prospěli

Neprospěli

07/08 08/09

07/08 08/09

07/08 08/09

07/08 08/09

1.

6

5

0

1

6

3

0

1

2.

3

7

0

1

3

7

0

0

3.

3

5

2

3

0

1

1

1

4.

2

0

1

0

1

0

0

0

5.

7

2

1

1

5

1

1

0

Během školního roku se tři žáci přistěhovali,tři žáci se odstěhovali, dva žáci
přestoupili do ZvŠ a jeden přespolní žák přestoupil .
počet neomluvených hodin
minulý školní rok
5

Tento školní rok
0 hodin

Udělené pochvaly na konci školního roku – celkem čtyři.
Snížená známka z chování – celkem jedna na konci školního roku za nevhodné
chování ke spolužákům.
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Hospitační činnost – Základní škola
pracovník
Ředitel školy
Zástupce ředitele školy
Ostatní pracovníci
celkem

počet hospitací
4
0
0
4

Komentář ředitele školy:
Výuka probíhá v souladu s cíli vzdělávacích programů.Převážná většina výuky probíhá
v kmenových třídách,pouze na výchovy se děti slučují. Výuka jazyka probíhá sloučením
třetí a páté třídy.

Hospitační činnost - Mateřská škola
pracovník
Ředitel školy
Zástupce ředitele školy
Ostatní pracovníci
celkem

počet hospitací
3
0
0
3

Komentář ředitele školy:
V MŠ pracují obě učitelky s dlouholetou praxí a spolupracují spolu šestým rokem na
oddělení. Obě používají takové formy a metody práce, které umožňují prožitkové
poznávání a experimentování.Jsou vžité pravidla komunikace mezi dětmi učitelkou. Klima
v kolektivu je radostné, příznivé.Děti jsou vedeny k sebehodnocení.

IV.Údaje o dalším vzdělávání pracovníků
Pojmenování výchozího stavu - Základní škola
Jedna učitelka ZŠ splňuje předepsanou kvalifikaci pro I. stupeň, letos dokončila
dálkové studium pro II.stupeň ZŠ.Druhá učitelka má vysokoškolské vzdělání a
pedagogické minimum.
DVPP ve sledovaném období školního roku 2008/2009
Učitelka MŠ Hry v mateřské škole
1. učitelka Ukončení studia k rozšíření odborné kvalifikace –
aprobace D pro II. stupeň ZŠ
Jazykový kurz angličtiny- středně pokročilí -LB B
ŠVP v praxi malotřídních škol
Rizikové chování dětí a mládeže.
Cesty k efektivnější výuce – právní vědomí učitele.
2. učitelka Jazykový kurs Angličtiny- středně pokročilí -LB B
Trénování paměti a mozkový joging
/nemocná celkem čtyři měsíce/
Samostudium
Prázdniny
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Samostudium
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Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Jednodenní prázdniny
Jarní prázdniny

0
6
2
21

Ředitelské volno
Celkem

0
29

Výstupní kompetence v ZŠ
Příprava na zkoušky z AJ
Úprava TP v ZŠ, ŠVP a TP v MŠ,
kompetence
-

Závěr :Volno využívat k prohlubování odborných znalostí v oblastech předškolního a
školního vzdělávání
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů:
Učitelka ZŠ.

Studium k rozšíření odborné
kvalifikace

Studium k prohlubování odborné kvalifikace
Cizí jazyk
2
Anglický jazyk- obě učitelky ZŠ
Komentář ředitele školy:
V MŠ – Úprava a doplnění třídního programu.
Závěr-opatření: V ZŠ nadále prohlubovat znalosti a vzdělávání v AJ, metodik a
práce dle nového ŠVP
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude probíhat dle nabídek a plánu
DVPP. Pokračovat ve zdokonalování v AJ.

Pojmenování výchozího stavu – mateřská škola
Obě učitelky splňují předepsanou kvalifikaci.
Odborné školení
Školní jídelna
Informační a
komunikační
technologie
Samostudium
Ředitelka
Učitelka

1
0

1
1

Školení pro vedoucí zaměstnance
0

TVP
TVP

Komentář ředitele školy:
V tomto školním roce byla velká nemocnost pedagog. pracovnic v ZŠ a
nepedagogického personálu. Z tohoto důvodu byly zrušeny některé objednávky na
vzdělávání pedagogických pracovnic.
Závěr, opatření :
Dle možností využít nabídek na DVPP pro předškolní vzdělávání.
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V.
Zájmové vzdělávání:
Školní družina
Počet oddělení
Počet dětí v oddělení

1
18

Prostory školní družiny, školního
klubu

Prostory ŠD jsou stísněné, k dispozici i
tělocvična a stávající třída

Vybavení školní družiny, školního
klubu

Hračky, hry, výtvarný materiál,
tělovýchovné nářadí a náčiní

Komentář ředitele školy:
Školní děti využívají proto i stávající třídy a tělocvičny.V ranních a odpoledních
hodinách byly děti slučovány.Udělena výjimka MŠMT- č.j. 12 8/58/2006-22 , do roku
2009. Výjimka skončila.
Vychovatelka kvalifikovaná, na částečný úvazek.

VI.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci

Komentář ředitele školy:
Nemáme na škole tyto žáky.
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VII.
Akce školy
Akce mateřské školy
Akce se zaměřením na ekologii
Půjdem spolu do Betléma
Stopy ve sněhu
Království ZOO
Poklady země
Výukové programy –Společnost přátel přírody – Čmelák.
Děti se formou her, besedy a povídáním dovídají o problematice lesa, zvycích a
tradicích Velikonoc .Jsou vedeny k výchově ohleduplnosti k životnímu prostředí .
Zemědělská farma
exkurse na farmu v Horním Vítkově
/chov koní, skotu, ovcí, koz/
Pálení čarodějnice
seznamování se starými lid. zvyky

Divadelní představení
Janek a kouzelná fazole
Písmenková pohádka
Myší pohádka
Kouzelnická šou

Dětská vystoupení
Flétnový koncert
Vystoupení

Sportovní akce
MDD
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ND
ND
ND
škola

přivítání jara a velikonočních svátků
hra na flétnu, tancování
oslava svátku maminek
zakončení školního roku a rozloučení
s předškoláky

sport. akce v rámci oslavy MDD
pro MŠ pořádá ZŠ
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Jiné akce
Masopustní karneval
Kozí farma Pěnčín

oslava konce zimy
školní výlet , ekologické zemědělství,
brusírna perel
výlet místním vláčkem na Černou
Studnici – jak žijí lidé v podhorských
oblastech

Akce základní školy
Žákovská vystoupení
Chrastavské slavnosti
Flétnový koncert

flétny, tancování
flétny, zpívání při kytaře, tancování

Soutěže
Příprava soutěží pro MŠ na MDD

sportovní soutěže, oslava dne dětí

Besedy - ekologie
Jak se žilo před sto lety
Čmelák
Půjdem spolu do Betléma
Čmelák
Čtyři roční období v Krkonoších /jak se žilo dříve /
Čmelák
Hody, hody, doprovody / staré zvyky našich předků/
Čmelák
Den země – projektový den - / ekologie/
Čarodějný den – projektový den / zvyky našich předků , pozorování , změna
v přírodě vlivem počasí, chování lidí, zvířat,…/
Kulturní akce-divadla
O Raškovi
Přísloví
Koláž
Aprílová škola
Stará Praha
Písmenková pohádka
Kouzelnické šou
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ND
ND
ND
ND
KS
ND
škola
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Různé
Den s Policií České republiky

Chrastava – přehlídka techniky a
práce Policie

Dravci

školní projektový den – Chrastava

Beseda o Africké Tanzánii

Jak žijí lidé v jiných tepl.pásmech

Školní výlet
Státní zámek Frýdlant v Čechách

Základní škola

/jak žili naši předkové/

Mimořádné výsledky a úspěchy žáků ZŠ
Vyznamenání v druhém pololetí

osm žáků

Pochvala

čtyři žáci

Neomluvené hodiny

žádné

Snížená známka z chování

jedna

Přehled o sběru odpadový surovin a léčivých bylin :
Základní škola
Starý papír
Tetra krabice
PET lahve
Žaludy,kaštany
Baterie

91 kg

Mateřská škola

Celkem

431 kg

522 kg

209 ks

2 184 ks

2 393 kg

2 024 ks

2 691 ks

4 715 kg

122 kg
0

444 kg
122 ks

566 kg
122 ks

Spolupráce se školami a ostatními subjekty :
Mateřská škola spolupracuje
školního roku.

tradičně s MŠ Bílý Kostel – školní výlet na závěr

Kaštany a žaludy - pro místní myslivecké sdružení pro lesní zvěř.
Ostatní odpadové suroviny si odváží sběrné suroviny Liberec. Děti jsou ze zisků
sběru odměňovány cenami a je přispíváno na školní akce.
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VIII.
Materiálně technické záležitosti
:
Provedeny
Hrazeno z Fondu rezerv příspěvkové organizace:
1/
Generální výměna přístřešků nad vchody do ZŠ a MŠ a terasou MŠ
/ Od zřizovatele odsouhlasena částečná finanční kompenzace/.
2/
Výměna dřevěných palubek na terasách budovy školy
3/
Oprava a vyspárování komínových těles
4/
Úpravy osvětlení ve třídě ZŠ
5/
Oprava podlahy v tělocvičně / seschlá prkna/,
6/
Počítačová třída byla vybavena nastavitelnými židlemi
7/
Na chlapeckých toaletách byla zavedena teplá voda
Kontroly a pravidelné revize :
hasících přístrojů
elektrospotřebičů
tělovýchovného nářadí
komínů
elektroinstalace
kotelny
Hrazeno z fondu zřizovatele :
Zhotovení ochranných krytů na oknech a osvětlovacích tělesech v tělocvičně.

IX.
Údaje o průběhu a výsledku kontrol
Krajská hygienická stanice - dne 22.1.2009
Předmět a účel kontroly :
Státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plnění povinností dle zákona
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících
zákonů, ve spojení s vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a
mladistvých.
Viz příloha –Protokol o kontrolním zjištění o ZŠ a o MŠ ze dne 22.1.2009
Veřejnosprávní kontrola – C.J. AUDIT,s.r.o. ze dne 9.6.2009
Předmět a účel prověrky:
1. Kontrola zřizovací listiny a její vazba na účetnictví
2. Kontrola nákladů hrazených z příspěvku zřizovatele – namátkově
3. Kontrola fondů
Závěr:
Účetnictví je vedeno přehledně.Organizace hospodaří v souladu se schváleným
rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné. Doporučení :
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- Doporučuji nadále dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o finanční kontrole
ve smyslu zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.
Organizace vykazuje zisk z činnosti hlavní i doplňkové. V daňovém přiznání
uplatňuje snížení základu daně dle §20 odst. 7 zákona o daních
z příjmů.Upozorňujeme, že organizace má povinnost použít vzniklou slevu na
dani ke krytí nákladů souvisejících z činnosti, z nichž získané příjmy nejsou
předmětem daně, a to nejpozději ve třech následujících zdaňovacích
obdobích. Doporučujeme organizaci prověřit, zda je prokázáno použití výše
uvedených slev na dani v souladu se zákonem o dani z příjmu.
Doporučení pro zřizovatele
Na základě zjištění doporučujeme provést úpravy zřizovací listiny PO v tomto
rozsahu:
- Zahrnout změny v souladu s novelou zákona 250/2000 Sb.
- V příloze č. 1 zřizovací listiny nově specifikovat majetek svěřený do správy –
a to majetek nemovitý /byl upravován dodatky/ i movitý, jehož stav nebyl
aktualizován v souladu s postupným vyřazováním majetku.
-

X.
Školská rada
Členové ŠR :
Zástupce zřizovatele

p. P. Pěch

Zástupce nezletilých žáků

pí. B. Vávrová

Zástupce školy

pí. Ing. V. Musichová

Předsedkyně ŠR

pí. Ing. V. Musichová

V minulém školním roce se ŠR sešla dvakrát.
Odsouhlasila Výroční zprávu školy za školní rok 2007/2008.
Proběhla volba členů do ŠR.
Proběhla volba předsedy ŠR.
ŠR vypracovala jednací řád.

XI.Přílohy
Protokol o kontrolním zjištění pro Základní školu Chrastava, Vítkov 69, ze dne
22.1.2009
Protokol o základním zjištění pro Mateřskou školu, Chrastava, Vítkov 69, ze dne
22.1.2009
Rozhodnutí KHS o udělení výjimky z hygienických požadavků ze dne 5.3.2009 č.j.
2402/18/09, Spis. Znak 231.4.1
Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 9.6.2009

12

Základní škola a Mateřská škola,Chrastava, V í t k o v 69 – příspěvková organizace,
463 31 Ch r a s t a v a, Tel. č. 485 143 076 Fax: 482 322 864, č.u. 181 602 165/0300

IČ:72741724
B/
Zpráva o hospodaření

Zpráva o hospodaření za rok 2008 - komentář
V roce 2008 naše škola skončila s hospodářským výsledkem
podle jednotlivých rozpočtů:
1. Hospodářský výsledek z provozních prostředků hrazených z dotace
Města Chrastavy:
223 tis. Kč
2. Hospodářský výsledek z rozpočtu na mzdy, odvody, učebnice, pomůcky,
ochr.prostředky, cestovné hrazené z dotace na vzdělávání:
0 tis. Kč
3. Hospodářský výsledek vytvořen vlastní činností:
15 tis. Kč
Hospodářský výsledek celkem
238 tis. Kč
byl po schválení městem Chrastavou rozdělen následovně:
a) Přídělem do fondů odměn
0 tis. Kč
b) Přídělem do rezervního fondu
238 tis. Kč
c) Odvodem do státního rozpočtu,zřizovateli
tis. Kč
Stav fondů po finančním vypořádání za rok 2008:
Fond odměn
10 tis. Kč
Je tvořen v souladu s pravidly hmotné zainteresovanosti
a usměrňování mzdového vývoje. Zřizovatel může dát souhlas k přídělu
do fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši nevyčerpaných
mzdových prostředků a z úspor neinvestičních výdajů provozu. Limit
pro maximální příděl je uveden ve výši 20% celoročního objemu mzdových
prostředků. Fond se čerpá na pokrytí překročených mzdových prostředků
stanovených v limitu mzdových prostředků.
Fond kulturních a sociálních potřeb
13 tis. Kč
Tvorba fondu je možná jen z nákladů organizace - z rozpočtu
běžného roku ve výši 2% ročního objemu zúčtovaných nákladů na platy
a na mzdy včetně náhrad platů a mezd. Základní příděl se nepočítá
z ostatních mzdových nákladů. Fond se rovněž netvoří ze zlepšeného
hospodářského výsledku.
Předpokládaná tvorba v roce 2009
30 tis. Kč
Maximální možné čerpání FKSP v roce 2009
43 tis. Kč
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Rezervní fond
555 tis. Kč
Rezervní fond má naše škola rozdělen na:
Rezervní fond město Chrastava
540 tis. Kč
Rezervní fond ŠU Chrastava
0 tis. Kč
Rezervní fond VHČ
15 tis. Kč
Rezervní fond je finanční fond, jehož tvorba ze zlepšeného hospodářského výsledku není omezena. Dalším zdrojem fondu jsou finanční dary.
Fond je určen k úhradě výdajů nezajištěných v rozpočtu zřizovatele,
k úhradě sankcí a penále a zejména k úhradě zráty.
Fond reprodukce investičního majetku
66 tis. Kč
Tvorba fondu reprodukce je z odpisů DHM, převodu z jiného
fondu a finančních darů na investice. Odpisy jsou zdrojem fondu
ve výši účetních odpisů stanovených odpisovým plánem, schváleným
zřizovatelem. Odpis je složka provozních nákladů, která vyjadřuje
amortizaci, nebo-li fyzické a morální zastarávání odpisového majetku.
Fond lze čerpat na pořízení investičního majetku, finacování oprav.
Odpisový plán na rok 2009
0 tis. Kč
Maximální možné čerpání FRIM na rok 2009
66 tis. Kč
celkem
Informace o majetku organizace k 31.12.2008
Stav dlouhodobého majetku
Stav DHM
Stav DDNM
Stav DDHM

254 tis. Kč
16 tis. Kč
617 tis. Kč

Stav finančních prostředků:
Běžný účet
Účet FKSP
Pokladna

743 tis. Kč
10 tis. Kč
0 tis. Kč

Pohledávky:
Odběratelé:
Ostatní pohledávky

1 tis. Kč
114 tis. Kč

Závazky:
Dodavatelé
Zaměstnanci
Sociální a zdravotní zabezpečení
Ostatní přímé daně
Jiné závazky

3 tis. Kč
122 tis. Kč
77 tis. Kč
15 tis. Kč
118 tis. Kč
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(Sociální a zdravotní zabezpečení, zaměstnanci a ostatní přímé daně jsou
neuhrazené mzdy za měsíc prosinec s termínem splatnosti 10.1.2009).

V Liberci: 16.4.2009
Zpracovala: Pakanová Jitka
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VÝROČNÍ ZPRÁVA-ŠKOLNÍ JÍDELNA
/na základě Zák 564 /90 § 6odst. 3 ve znění pozd. předpisů /

Část I.
a/ Název školy, sídlo, právní forma , IZO :

Školní jídelna při

600079805

ZŠ a MŠ, Chrastava, Vítkov 69

příspěvková organizace
b/ Zřizovatel školní jídelny :

Město Chrastava

c/ Druh a typ jídelny :

Jídelna při ZŠ a MŠ

d/ Datum zařazení do sítě :

12.2.1996, v činnosti od 1.9.1945

e/ Vedoucí školního stravování :

Kurzová Vladimíra

f/ Celková kapacita zařízení :

60 obědů
Část II.

a/ Základní údaje :
Celková kapacita
a
b
60
60

Počet strávníků
a
b
53
47

Počet pracovníků
a
b
1,35
1,35

b/ Zaměření zařízení na stravovací programy .
Vaření zdravé výživy :
celozrnné pečivo, kukuřičné výrobky, sojové maso a výrobky, co nejvíce ovoce,
zeleniny, ryby, zrniny a luštěniny.
Část III.
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI, OHES, ....
a/ Provedené kontroly / datum, typ, námět, závěry, nejlépe doložené kopií, včetně
opatření provedených na základě zjištění.
Kontrola ve školní jídelně v tomto školním roce provedena nebyla.
Část IV.
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Údaje o pracovnících :
a/ Pracovníci zařízení :
VPJ

SPgŠ

Kuchařka

zaučená

6 roků praxe
11 roků praxe

Část V.
Další údaje o zařízení :
a/ Spolupráce s dalšími subjekty v obci, účast zařízení na životě v obci, spolupráce
na aktivitách ŠU, a další, ...
Školní jídelna v měsíci květnu skončila s vyvařováním obědů pro cizí strávníky
z důvodu nedostatečného Sw programu na administrativní zpracování z hlediska
požadavků KHS.

Část VI.
Zhodnocení a závěr
Ucelené hodnocení činnosti zařízení, na jeho základě vznést požadavky, návrhy a
připomínky ke všem subjektům spolupracujících se zařízením.

Školní jídelna společného zařízení je v provozu dvanáct roků, zařízení je zánovní.
Vyvařovna je velmi dobře vybavena veškerým potřebným zařízením i stolním
nádobím.
Klady:
Kuchyň je velice dobře vybavena kuchyňským zařízením a odpovídá všem
předpisům. Paní kuchařka vaří chutně, zdravě.
Zápory:
Náklady na potřebný počítačový program pro cizí strávníky převyšují naše finanční
možnosti.

Za VPJ
Kurzová Vladimíra
Ve Vítkově dne :10.9.2009
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