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Sportovní gymnázium v Brně otevírá novou školní kuchyň 
 
 
 
Brno – V úterý 9. září 2014 v 9 hodin představí brněnské Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka svým studentům 
i veřejnosti zrekonstruovanou školní kuchyni.  
 
Během dvou prázdninových měsíců – od 26. 6. 2014 do 20. 8. 2014 – se v budově gymnázia podařilo kompletně opravit 
kuchyň, která nyní každý den vaří pro 500 strávníků. Rekonstrukce stála 7,5 milionu korun, peníze škole poskytl ze 
svého rozpočtu Jihomoravský kraj.  
 
„Kuchyň nevyhovovala hygienickým předpisům, škola měla v předchozích letech uděleny od hygieniků výjimky na 
provoz. Projekt na rekonstrukci jsme proto měli připravený a v okamžiku, kdy jsme získali peníze, jsme se mohli pustit 
do práce. Termín dokončení byl šibeniční, stavební firma musela vše stihnout během prázdnin,“ uvedl k rekonstrukci 
ředitel Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka Mgr. Radek Klimeš.  
 
Ve školní kuchyni se proto nejdřív bouralo, pak stavělo a nakonec vybavovalo. Nové jsou odpady, vzduchotechnika, 
elektrické rozvody a také technologie na přípravu pokrmů. „Nové vybavení kuchyně nám pomůže zapojit se lépe a 
rychleji do programu kraje a ministerstva zdravotnictví, který má zavést zdravý styl jídelníčku do škol. Spočívá 
v omezení tuků a sladkých jídel a naopak zařazení zeleniny, ovoce, luštěnin a obilovin do skladby jídel,“ podotkla 
vedoucí kuchyně Irena Dvořáková.  
 
Školní kuchyně Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka je využita celodenně. Denně vydá 500 obědů a připravuje také 
snídaně a večeře pro 60 studentů gymnázia, kteří bydlí na internátu.  
 
Rekonstrukce kuchyně navázala na rekonstrukci školní jídelny, která se uskutečnila v roce 2007. 
 
Na gymnáziu v Botanické ulici se ale o prázdninách nebouralo jen v kuchyni. Studenti získali novou počítačovou 
učebnu s vybavením za 450 tisíc korun a rekonstrukcí za 180 tisíc korun prošla i posilovna. V současné době se navíc 
dokončuje úprava vstupní haly školy a do konce roku vznikne ve škole i nová učebna pro fyziku a chemii.  
 
 
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka: 
Sportovním gymnázium nabízí zájemcům o studium dva studijní cykly: čtyřletý cyklus (atletika, volejbal, basketbal) a 
šestiletý cyklus (plavání, sportovní gymnastika, tenis a triatlon). 
Zájemci o studium se na Sportovním gymnáziu Ludvíka Daňka mohou přihlásit i do oboru Gymnázium - všeobecné. 
Jde o běžné gymnaziální středoškolské vzdělání rozšířené o hodiny tělesné výchovy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informace pro média: 
Slavnostní představení zrekonstruované kuchyně SG: 9. září 2014 v 9.00 hodin – sraz: v budově školy. 
 
Kontakt: 
Mgr. Radek Klimeš – ředitel 
tel: +420 607 08 08 20 
e-mail: reditel@sportovnigymnaziumbrno.cz 
 


