
     
 
 
 
 
 

     Tisková zpráva 
 

Gymnázium bude rekonstruovat školní jídelnu 
 
Za bezmála 20 mil. Kč bude svitavské gymnázium rekonstruovat školní jídelnu, která je jednou ze 
součástí školy. Škola vznikla před více než 50 lety. I když se škola o školní jídelnu starala a postupně 
ji v mezích možností udržovala v chodu a částečně také modernizovala nákupem některých nových 
kuchyňských zařízení, je dneska v situaci, kdy nemůže efektivně pracovat.  
 
Před necelými dvěma roky vznikl již konkrétní záměr rekonstrukce školní jídelny, připravoval se 
projekt, sháněly se finanční prostředky. Investorem, zadavatelem projektové dokumentace 
(generálním projektantem je firma Šafář CZ s.r.o. Polička) a také zadavatelem dvou veřejných 
zakázek – na stavební úpravy a na dodávku gastrozařízení – je Pardubický kraj. K předání staveniště 
firmě Marhold Pardubice došlo v listopadu 2017, očekává se, že do jara 2018 proběhnou některé 
přípravné práce, k odstavení školní jídelny z důvodu rekonstrukce dojde od konce března 2018. 
Protože se bude budovat také vzduchotechnika, která zasáhne i do prostor tělocvičny, bude na čas 
omezen její provoz. Bude to však již v době, kdy bude možno využívat především venkovních 
sportovišť.  
 
Gymnázium řešilo možnosti náhradního stravování žáků a zaměstnanců školy, a to i strávníků ze 
základní školy. Nabízelo se využít služeb jiných školních jídelen ve městě. Toto řešení se však 
ukázalo jako velmi složité (mj. docházením do jiných školních jídelen by se rozvrh výuky každý den 
prodloužil o cca 1 hodinu). Škola využila zkušeností jiných obdobných školních jídelen v regionu, 
jednala se zaměstnanci gymnázia i základní školy, školskou radou, odbory, hygienou, oslovila žáky 
rodiče a přišla s řešením stravování v náhradních prostorách školy. Nepůjde o komfortní podmínky, 
ale jde o vyzkoušený model a hlavně model krátkodobý. Rozhodně půjde oproti docházení do jiné 
jídelny o méně komplikovaný způsob stravování a hlavně nebude tak výrazně na úkor volného času 
žáků.  
 
Rekonstrukce školní jídelny předpokládá zásadní stavební úpravy školní kuchyně, a to tak, aby 
kuchyň dispozičně odpovídala novým a moderním požadavkům na takové zařízení. Mimo jiné 
budou vytvořeny a vybaveny prostory, kde se bude moci připravovat dietní strava pro strávníky, 
kteří vyžadují bezlepkovou stravu. Kuchyň bude vybavena moderním gastrozařízením. Dojde také 
k úpravě dispozic prostor pro výdej stravy. Úpravy vlastní jídelny nebudou zásadní, ostatně i nábytek 
(stoly a židle) jsou již nyní téměř nové.  
 
Rekonstrukce by měla být ukončena na začátku nového školního roku 2018-2019. 
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