
 
Stavební úpravy stravovacího objektu ZŠ TGM  
 
Předmětem investiční akce je provedení stavebních prací a úprav stravovacího objektu ZŠ TGM dle 
projektové dokumentace zpracované ve stupni pro provádění stavby společností INPROS F-M s.r.o. 
Stravovací objekt je umístěn v západní části školského areálu a jedná se o třípodlažní podsklepenou 
budovu půdorysného rozměru 28,1 x 19,6 m. Objekt je zastřešen plochou střechou, na které je 
umístěna strojovna výtahů a vzduchotechniky. V roce 2014 bylo na této budově provedeno kompletní 
zateplení obvodového pláště a proběhla výměna okenních výplní. 
 
Investiční akce řeší kompletní vnitřní stavební úpravy stravovacího objektu, jehož stáří je 40 let. Většina 
instalací je ještě původních, některé z nich v havarijním stavu. Z tohoto důvodu budou provedeny nové 
rozvody v celém objektu (zdravotně technické instalace včetně venkovního lapáku tuků, vytápění, 
rozvod plynu, vzduchotechnika, silnoproudá elektrotechnika, měření a regulace).  
 
V prostoru 1. PP budou vytvořeny nové šatny a jejich hygienické zázemí. Je navržena nová elektro 
rozvodna, která slouží nejen pro objekt stravování, ale také pro celou základní školu a gymnázium. 
V rámci bouracích prací bude odstraněno veškeré stávající zabudované zařízení, vybourány keramické 
a dřevěné obklady apod. Veškeré prostory budou opatřeny novou výmalbou.  
 
Stěžejní částí projektu bude 1.NP, kde je situována varna s dalšími místnostmi kuchyňského provozu, 
kanceláře, sklady a denní místnost kuchyňského personálu. Bude provedena nová skladba podlah, 
keramické obklady, omítky, podhledy. V tomto nadzemním podlaží byla v roce 2018 provedena 
rekonstrukce sociálního zařízení pro kuchyňský personál a pro veřejnost – do těchto prostor nebude 
v rámci stavebních prací zasahováno.  
 
Technologie kuchyňského provozu bude zcela nová. Současný provozovatel stravovacího zařízení 
společnost SCOLAREST bude investovat do těchto technologií své vlastní prostředky a kuchyně se tak 
stane jednou z nejmodernějších v celém regionu. Přibydou totiž supermoderní varní kotle, 
velkokapacitní, bezpečné pánve a očekávanou novinkou jsou i špičkové konvektomaty umožňující 
netradiční způsoby úpravy pokrmů – například pomalé noční vaření masa, aby si zachovalo svoji chuť 
a živiny. 
 
V rámci stavebních úprav ve 2. NP bude provedena nová nášlapná vrstva podlah ve vybraných 
místnostech. Budou osazena nová otopná tělesa. Dále budou v rámci stavebních prací demontovány 
stávající 2 výtahy a osazeny nové. Zahájení stavby proběhne v měsíci září 2022 a předpoklad dokončení 
je únor 2023. 
 
Po dobu rekonstrukce se na prozatímní jídelnu promění školní tělocvična. Již v těchto dnech se vše 
zařizuje tak, aby zvládla nápor dětských strávníků, o které se bude muset postarat.  Její provizorní 
zřízení schválila i Krajská hygienická stanice se sídlem ve Frýdku-Místku. Náhradní provoz školní 
jídelny v tělocvičně je plánovaný po dobu dvou měsíců, tzn. do konce října. Po tuto dobu nebude 
provoz otevřen pro cizí strávníky, pouze pro žáky základní školy, studenty gymnázia a pedagogy obou 
škol. 
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