
SŠGS Nová Paka bude od září 2022 využívat pro výuku i budovu SOU v Lázních Bělohradě 

 

Již několik let se Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka potýká s nedostatkem výukových 

prostor pro své žáky. Dosavadní snahy o získání vhodných prostor pro výuku přímo v Nové Pace se 

nesetkaly s úspěchem, a proto vedení školy přistoupilo na nabídku Královéhradeckého kraje, aby do 

trvalého užívání převzalo budovu školy a sportovní haly v Lázních Bělohradě, Zámecká 478, jejichž 

současný uživatel, ZA a Gymnázium Hořice, se s koncem školního roku 2021/2022 odstěhoval se 

svými obory do Hořic.  

V Lázních Bělohradě vznikne výukové středisko, kde se postupně začne připravovat část žáků oborů 

kuchař-číšník a cukrář. Pro ně se s podporou zřizovatele školy, Královéhradeckého kraje, postupně 

budova upraví a zmodernizuje tak, aby zde mohl probíhat jednak plnohodnotný odborný výcvik 

těchto oborů, ale souběžně i teoretická příprava. K tomu je třeba znovuobnovit cvičnou kuchyni, 

odbornou dílnu oboru cukrář a další pracoviště. Pochopitelně se počítá i s plným využitím sportovní 

haly. Do budoucna se plánuje i umístění dalšího oboru vzdělání v bělohradském středisku a rozšíření 

počtu žáků.  

Co znamená tato změna pro město Lázně Bělohrad a jeho občany? 

Především skutečnost, že v Bělohradě zůstane zachováno střední školství a že nové výukové středisko 

bude v maximální možné míře sloužit i občanům Bělohradska. V první řadě se jedná o efektivní využití 

sportovní haly, kde vedení SŠGS Nová Paka počítá s uzavřením smluv se všemi organizacemi a spolky, 

které dosud toto sportoviště využívaly. Hlásit se ale mohou i další zájemci, kterým bude snaha 

v souladu s kapacitními možnostmi umožnit sportování jak formou pravidelných tréninků, tak i 

formou sezónních aktivit nebo jednorázových akcí.  

Samozřejmostí je nadstandardní spolupráce se sousední základní školou. Nejen při využívání 

sportovní haly v rámci hodin tělesné výchovy, ale určitě i při dalších vzdělávacích aktivitách, např. 

formou odborných kurzů v oblasti gastronomie atd. Cílem novopacké školy je být dobrým a 

prospěšným sousedem. 

Záměrem vedení SŠGS je rovněž vybudování odbytového střediska v budově školy, kde by byly 

bělohradským občanům i lázeňským hostům nabízeny produkty cukrářských, pekařských a 

kuchařských dílen školy, popř. i produkty našich smluvních partnerů, se kterými spolupracujeme při 

zajišťování praxí žáků. I s tímto cílem usiluje škola o znovuobnovení prostor pro odborný výcvik 

kuchařů a cukrářů v bělohradské budově. Dlouhodobým cílem a úkolem je také vybudování kavárny a 

cukrárny nabízející výše uvedené produkty. 

Další možností spolupráce s městem a dalšími organizacemi je využití volné kapacity v budově 

formou krátkodobých i dlouhodobých pronájmů, aby bylo zajištěno efektivní využívání budovy. Zde je 

však třeba zdůraznit, že přednost v této oblasti bude mít vždy město a jeho organizace. 

V Lázních Bělohradě dlouhodobě funguje truhlářská dílna SŠGS Nová Paka. I jejích služeb mohou 

využívat a využívají bělohradští občané. Ve stejném duchu plánujeme provozovat i budovu školy a 

sportovní halu. Chceme být plnohodnotnou, užitečnou součástí života města. V tomto záměru máme 

velkou oporu v dlouhodobě výborné spolupráci s vedením města Lázně Bělohrad, a především jeho 

starostou. 

Uvedený převod budov již potvrdilo svým rozhodnutím i MŠMT České republiky a se zahájením výuky 

v bělohradském středisku se počítá od září tohoto roku. 
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