
 

M Ě S T O   S T U D É N K A 
   

nám. Republiky 762, 742 13 Studénka 
 

 

Vážení rodiče,  

vážení strávníci, 

 

v souvislosti s přetrvávajícími problémy s plněním termínů ze strany zhotovitele stavebních prací 

v rámci realizace rekonstrukce školních kuchyní na Základní škole Františka kardinála Tomáška 

a na Základní škole Sjednocení jsme bohužel nuceni opět revidovat ohlášený termín pro obnovení 

provozu jednotlivých kuchyní. Plný provoz obou kuchyní bude spuštěn co nejdříve po dokončení 

stavby, jejím kompletním předání a úspěšné kolaudaci.  

 

Kuchyň na Základní škole Františka kardinála Tomáška má k dnešnímu dni kompletně 

instalovanou technologii pro vaření, ale bohužel závažný problém bránící provozu představuje 

stavebně-technické řešení s odsáváním par v kuchyni. Oprava dle sdělení zhotovitele stavby 

i s finálním testováním proběhne v pátek 24.09.2021 a pokud bude úspěšná, bude platit níže 

uvedený termín zprovoznění.  

 

Provoz školní kuchyně na Základní škole Františka kardinála Tomáška bude zajištěn 

pro všechny strávníky od pondělí 11.10.2021. 

 

Kuchyň na Základní škole Sjednocení má před dokončením část stavby a její převzetí by mělo 

proběhnout v pondělí 27.09.2021, bohužel stavební práce v suterénu potrvají další 2–3 týdny. 

Po předání stavby po částech bude možné začít instalovat technologie vaření, a pokud vše 

proběhne úspěšně, bude platit níže uvedený termín zprovoznění.  

 

Provoz školní kuchyně na Základní škole Sjednocení bude zajištěn pro všechny strávníky 

od pondělí 25.10.2021. 

 

Mateřské školy se toto omezení nedotkne. 

 

S ohledem na omezené personální kapacity a nutné zabezpečení přípravy nových kuchyní 

ze strany zaměstnanců škol na plný provoz není bohužel možné zabezpečit náhradní stravování 

pro žáky obou škol. Prosíme rodiče, aby do doby dokončení rekonstrukce zajistili dětem svačinky 

odpovídající jejich potřebám. 

 

Omlouváme se tímto rodičům i všem strávníkům za způsobené nesnáze, ale i když pracovníci škol 

a města udělali pro původní termín maximum, kvalitu zhotovitele stavby krom následných sankcí 

nijak ovlivnit nemůžeme. V případě jakékoli změny termínu, budeme veřejnost informovat. 

Věříme, že nové prostory kuchyní a souvisejícího zázemí přinesou výrazné zvýšení kvality pro 

přípravu jídel a doufáme, že spokojenost strávníků brzy přehluší nepříjemné zdržení.   

 

 

Libor Slavík v. r.          

starosta           
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