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SOUČASNÝ STAV
1. BUDOVA/Y/ A PŘILEHLÁ PROSTRANSTVÍ
1.1.

Výčet

ZŠ I.O. je jednou ze tří ZŠ v Semilech. Jedná se o úplnou základní školu s devíti postupnými ročníky,
z toho šest ročníků má po dvou třídách.
Škola pracuje ve dvou objektech:
A/ 1. stupeň je umístěn na odloučeném pracovišti na Komenského náměstí, v budově zřizovatele Města
Semily.
V budově byly vybudovány v 90. letech z půdních prostor tři kmenové třídy. V současné době je zde 7
kmenových učeben, 2 třídy pro školní družinu, kuchyň, školní jídelna, sborovna a malá místnost pro
počítače. Za budovou je školní pozemek / malé hřiště, zázemí pro školní družinu/.
B/ 2. stupeň školy je umístěn v hlavní budově v ulici Nad Špejcharem v nájmu v budově gymnázia /
zřizovatelem je Liberecký kraj/. Prostory jsou vybaveny 8 kmenovými učebnami, 7 učebnami
odborných předmětů, je zde učebna společenskovědních předmětů, dílny, cvičná kuchyně, dvě učebny
cizích jazyků, učebna výpočetní techniky. Učebna přírodopisu je z kapacitních důvodů využívaná
zároveň jako učebna kmenová, žáci se do ní přemísťují na jednotlivé hodiny. Nová počítačová učebna
má nainstalováno 30 počítačů s přístupem na internet pro žáky, nová jazyková učebna je vybavena 20
počítači a audio technikou .
Vybavení uvedených učeben zajišťuje základní škola, ostatní prostory vybavuje GIO Semily a
využívání základní školou je ošetřeno nájemní smlouvou. Budova disponuje 2 tělocvičnami a hřištěm,
aulou na společenské, kulturní i sportovní akce. Je zde zrekonstruovaná kuchyň a školní jídelna.
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1.2. Materiálně technický stav
A/ 1. stupeň Komenského náměstí
1. Zneklidňující je stav střechy, kterou při větších deštích zatéká do zrekonstruovaných prostor, ničí
sádrokarton. Z vnějšku způsobuje prosakávání omítky a nebezpečí pádu větších kusů omítky. V roce
2015 je zřizovatelem naplánována rekonstrukce budovy – střecha, kotelna, výměna oken a
zateplení budovy.
2. Byla vybudována nová dráha na hřišti.
3. Malý kabinet, který je zároveň počítačovou učebnou, je vybaven 5 novými počítači.
4. Ve sborovně je umístěn barevný kopírovací stroj.
5. Šatní kóje byly nahrazeny šatními skříňkami pro každé dítě.
6. U vstupu před budovou školy došlo k vykácení pahýlů dřevin, parčík byl upraven, osázen novými keři
snáze udržovatelnými.
7. Na školním pozemku se podařilo díky projektu z kraje, sponzorům a zřizovateli vybudovat altánek pro
výuku, vybudovat doskočiště, zabudovat basketbalový koš. Bylo vybudováno pískoviště, prvky pro
obratnost dětí, osazena trampolína. Došlo i k částečné opravě a částečné výměně plotu.
8. Na dvoře za budovou školy, který je v majetku Města Semily a nemá ho škola v nájmu, byla upravena
díky naší urgenci a vstřícnosti zřizovatele nebezpečná část, kde se vyvalovala těžká kamenná zeď
s velkými betonovými deskami.
9. Došlo k opravě omítky nad vstupem do školy a stěny budovy ze zadní části. Současně byly opraveny
svody a okapy.
10. Rekonstrukce žákovských toalet na 1.stupni.
11. Obložení stěn kolem umývadel včetně jejich výměny na 1.st.
12. Zrekonstruované chodby a schodiště – nové, barevné sokly a výmalba.
13. Ve všech třídách nové pojezdové tabule.
B/ 2. stupeň – Nad Špejcharem 574
2. stupeň školy je umístěn v budově GIO Semily, jehož zřizovatelem je Liberecký kraj. Větší neinvestiční
opravy, investice a služby jsou ošetřeny nájemní smlouvou. Škola zde čerpá z rozpočtu zřizovatele na
drobnější neinvestiční opravy / šatny, obklady, školní nábytek, malování apod./. Výše příspěvku vzhledem
k odvodu nájmu neumožňuje rozvoj a inovaci zařízení.
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2. Dlouho plánovanou investicí byla výměna klasických šatních kójí za skříňky. Rekonstrukce proběhla
díky možnosti vyčerpat rezervní fond a díky sponzorům školy.
3. Z nefunkčních vitrín ve třídách byly vybudovány boxy pro každé dítě /rok 2014/.
4. Proběhla přeměna společenskovědní učebny na infocentrum díky sponzorům, kraji a zřizovateli, který
schválil na svém zasedání spoluúčast k projektu. Prostory slouží dětem ve volných chvílích dopoledne i
v odpoledních hodinách / knihovna, počítače, nová elektroinstalace, stoly počítačové/. Byla zabudována
interaktivní tabule.
5. V prostorách II. stupně jsou staré, špatné rozvody vody. Vzhledem k tomu, že je budova majetkem
kraje, bude záležitost řešena se správcem budovy, ředitelstvím GIO Semily.
6. Počítačová učebna má nainstalováno 30 nových počítačů s přístupem na internet pro žáky. Byla
zabudována interaktivní tabule.
7. Sborovna školy a společenskovědní učebna jsou vybaveny kopírovacími stroji.
8. V roce 2014 byla zrekonstruována jazyková učebna.
9.

Zrekonstruované chodby– nové, barevné sokly.

1.3. Vybavenost
A/ Nábytek
1. Všechny kmenové třídy i odborné učebny na 1. i 2. stupni jsou vybaveny novým žákovským nábytkem.
2. Chodby jsou v obou patrech 2.stupně částečně vybaveny sedáky díky úspěšnému projektu.
3. Rekonstrukce sborovny /nábytek/ na 1.stupni.
4. Vybavení sborovny na 2. stupni je zastaralé, neestetické.
5. Kancelář hospodářky byla v roce 2014 vybavena novým nábytkem.
6. Ve všech třídách na 1.i 2.stupni byly nainstalovány nové pojezdové tabule.
7. Na chodbách 1.stupně zabudovány vestavěné skříně /2014/.
8. V rámci rekonstrukce kuchyně na Komenského náměstí pomohl zřizovatel vybavit jídelnu novým
nábytkem.
B/ Zabezpečení
- V souvislosti s vybudováním šaten na 2. stupni byl nainstalován v těchto prostorách kamerový systém.
Důvodem byl vandalismus dětí i množící se krádeže, které jsme nebyli schopni vyšetřit.
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-

Vstup do budovy 1. stupně je zajištěn pro cizí osoby telefonickým hlášením s kamerou.

-

Vstup do budovy 2. stupně je taktéž pro cizí osoby zajištěn telefonickým hlášením včetně kamery

-

pro žáky na 2.stupni je vstup do budovy i přihlašování obědů zajištěno pomocí čipů

C/ Bezbariérovost
Budova na 1. stupni, která má 3 patra, není bezbariérová. Taktéž na 2. stupni chybí bezbariérovost.
Jediný přístup pro vozíčkáře či těžce se pohybující žáky či dospělé osoby je z přízemí od vchodu do
jídelny. / Vybudováno vlastníkem – GIO – Liberecký kraj/.

1.4.

Využití budov

Prostory 1. i 2. stupně slouží v odpoledních hodinách i mimoškolní činnosti.
Budova na Komenského nám. umožňuje žákům 1. stupně školy využít nabídku kroužků
- Dovedné ruce
- Výuka angličtiny
- Pohybové a sportovní hry
- Počítače / výuka probíhá na 2. stupni v odborné učebně/
- Mažoretky
Prostory v odpoledních hodinách jsou mimo jiné využívány Základní uměleckou školou Semily, která má
sídlo vedle pobočky. Denně od 13 hod. do 17 hodin je tělocvična využívána tanečním oborem
ZUŠ. Vzhledem k tomu, že se jedná o zařízení, jehož zřizovatelem je taktéž Město Semily, nelze mluvit o
výdělku.z nájmu. Veřejností je tělocvična využívána 5 x v týdnu od 18 do 20 hodin.
Prostory 2. stupně v ulici Nad Špejcharem umožňují práci školního klubu pro žáky 5. – 9.tříd:
- Počítače
- Přírodovědný kroužek
- Matematické hry
- Anglický jazyk
- Pohybové a sportovní hry
- Keramika / probíhá v učebně a prostorách GIO/
Vzhledem k tomu, že je základní škola v nájmu GIO, nevyužívá další prostory / tělocvičny, aula apod./
pravidelně. Po dohodě s vedením školy GIO není problém si prostory pronajmout / aula – společné setkání
1.a 2. stupně, ples, dětský karneval ap/, vždy nám vyjde GIO vstříc.
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2. CHOD ORGANIZACE
2.1.

Organizace vzdělávání

Vizí školy je zachovat úroveň vzdělávání, zachovat dobré jméno školy, dobré vztahy se zřizovatelem,
dalšími základními školami a ostatními organizacemi.
Nový školský zákon, zavedení rámcových vzdělávacích programů /RVP/ a sestavení ŠVP / školní
vzdělávací program/ nabízí školám přeměnu a určitou profilaci školy, která osloví rodiče, kteří si na
základě svobodné volby dané zákonem a nabízeného programu pro své dítě školu vyberou. Pominuly doby,
kdy byly všechny školy stejnou, pouze institucí vzdělávací a fungovaly v uzavřeném kruhu. Dnes škola
musí reagovat na rychlé změny, být v kontaktu s děním svého města, regionu, celé společnosti, musí být
schopná konkurovat a především reagovat na změny z vnějšku.
Osobní vklad a pochopení pracovníků školy je jednou z hlavních podmínek úspěšnosti obstát ve světě
rychlých změn. To pedagogové pochopili, individuálním i společným vzděláváním jsou schopni čelit
změnám a naplňovat určité výchovně vzdělávací vize. O školu je stále velký zájem ze strany rodičů
vzhledem k dobré dopravní obslužnosti a dosažitelnosti volnočasových aktivit / v sousedství ZUŠ,
v blízkosti SVČDM/.

2.2

Zaměstnanci

Celkem :

fyzických

Z toho : učitelé

33 / přepočtených

28,8

27 / 21,3

vychovatelky školní družiny

2

školní klub

0,94

nepedagogičtí :

4,7

Nepedagogičtí pracovníci pracují pouze na 1. stupni, kde je škola ve vlastní budově.
2. stupeň a provozní zaměstnanci jsou financováni gymnáziem.
1 pedagog zahájil v roce 2014 studium,1 pedagog ze zdravotních důvodů nebude studovat.
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2.3

Zabezpečení chodu

Součásti školy jsou : základní škola, školní družina, školní klub a školní jídelna.
Při škole pracuje Rada rodičů a ze zákona Školská rada.
Mzdové účetnictví je zajišťováno službou.
Škola spolupracuje s dalšími organizacemi ve městě / SVČDM, GIO, muzeum, KC Golf, Praktická škola,
knihovna, SC Semily, PPP, nově od února 2015 s Domovem pro seniory.
Financování – příspěvek na provoz školy zajišťuje ze zákona zřizovatel – Město Semily / energie, materiál,
nájem GIO apod./
Mzdy, pomůcky a ONIV jsou hrazeny ze státního rozpočtu /přes KÚ Libereckého kraje dle normativu / odvíjí se od počtu žáků.

PLÁNOVANÝ STAV V ROCE 2018
3.BUDOVA/Y/ A PŘILEHLÁ PROSTRANSTVÍ
3.1 Výčet
Škola zůstane samostatnou základní školou s devíti postupnými ročníky s počtem tříd tak, aby byli
uspokojeni rodiče dětí ze spádové oblasti a nebyly třídy přeplněny počty dětí více jak 24.
-

zachování pobočky pro první stupeň

1. Oprava, výměna střechy. Zatéká, každoročně při čtení rozpočtu upozorňujeme na stav střechy.
2. Výměna oken.
3. Zateplení budovy.
4. Rekonstrukce sprchy v 1.patře a 1x WC ve 3.patře na pobočce, 1.stupni
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3.2. Materiálně technický stav
-

Úprava prostor dílen – 2. st..

-

Na školním pozemku za hlavní budovou zlepšit podmínky pro pěstitelské práce – vybudování
skleníku.

-

nákup 1x interaktivní tabule

3.3. Vybavenost
A - nábytek
1. Vybavit všechny třídy na 2.st. televizemi a DVD přehrávači
2. Zabudování ještě 1interaktivních tabulí
3. Obměna učitelského nábytku ve třídách i sborovně / starý nábytek více jak 20 až 30 let/ 2. st.
B – zabezpečení
Na 2. stupni zajistit do dalších, důležitých prostor, které jsou vybaveny dražším zařízením, kamerový
systém – ochrana proti krádežím. Kamerový systém v šatnách se ukázal jako velmi účinný prostředek proti
vandalismu – za čtvrt roku fungování nových šatek nedošlo k žádnému poškození.
C – bezbariérovost
Zabudování výtahu na 1. stupni by bylo velmi dobré pro děti tělesně oslabené, ale vzhledem k bezbariéové
.
škole v Řekách je to nereálné
2. stupeň je v nájmu GIO, zde není možné plánovat jakékoliv úpravy.

3.4 Využití budov
Snahou školy bude využívat prostory budov i v odpoledních hodinách pro volnočasové aktivity dětí /
zajištěné činností školního klubu/ i pro dospělé. Prostory budou sloužit i na akce Rady rodičů – společné
aktivity rodičů, dětí a učitelů. Širší využití tělocvičny bude otázkou výstavby waldorfské školy a s tím
spojený plánovaný přesun ZUŠ do ZŠW v ulici Tyršova.
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4. CHOD ORGANIZACE
4.1 Organizace vzdělávání
Vizí školy je zachovat úroveň vzdělávání, zachovat dobré jméno školy, dobré vztahy se zřizovatelem,
dalšími základními školami a ostatními organizacemi.
Nový školský zákon, zavedení rámcových vzdělávacích programů /RVP/ a sestavení ŠVP / školní
vzdělávací program/ nabízí školám přeměnu a určitou profilaci školy, která osloví rodiče, kteří si na
základě svobodné volby dané zákonem a nabízeného programu pro své dítě školu vyberou. Pominuly doby,
kdy byly všechny školy stejnou, pouze institucí vzdělávací a fungovaly v uzavřeném kruhu. Dnes škola
musí reagovat na rychlé změny, být v kontaktu s děním svého města, regionu, celé společnosti, musí být
schopná konkurovat a především reagovat na změny z vnějšku.
Osobní vklad a pochopení pracovníků školy je jednou z hlavních podmínek úspěšnosti obstát ve světě
rychlých změn. To pedagogové pochopili, individuálním i společným vzděláváním jsou schopni čelit
změnám a naplňovat určité výchovně vzdělávací vize. Často se však dostávají do střetu s další podmínkou
úspěšnosti obstát, a tou je vybavenost školy, materiální zázemí. Často velmi zastaralá technika a nábytek
nenabízí dětem estetické a vyhovující zázemí ani potřebu setrvávat v prostorách déle než je nutné,
neumožňuje škole nabídnout po vyučování prostory ať již pro vzdělávací kurzy či neformální setkávání.
Zlepšit úroveň cizích jazyků, zajištění rodilého mluvčího. Připravit na změny – od 6.třídy vytvořit
jazykovou třídu, což znamená posílení jedné hodiny Aj a od 7.třídy přidat 2.jazyk NJ. Udržet
volitelnou nabídku 3.jazyka Rj.

4.2

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců – pedagogů - se bude odvíjet od počtu žáků a počtu tříd.
Stejně tak úvazky nepedagogických pracovníků bude určovat počet žáků.
Z průzkumu narozených dětí by k razantnímu poklesu nemuselo dojít.

4.3 Zabezpečení chodu
Nepředpokládáme žádné výrazné změny viz. Současnost 2.3
Datum zpracování : 31.8.2013, aktualizováno březen 2015.
Vypracoval : Mgr. Jiří Jiránek, ředitel

Podpis:
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