
Informace o škole 

 

Škola užívá dvě budovy. Budova 1. stupně je umístěna v centru města proti kostelu, je zde po jedné 

třídě od 1. - 5. ročníku. Na náměstí je druhá budova, kam docházejí žáci 6. – 9. ročníku, je zde 

ředitelství školy, hospodářský úsek a školní kuchyň s jídelnou. 

materiálně - technické podmínky školy 

Učebny, herny 1. stupeň - 7 kmenových učeben, čítárna, 2 herny školní družiny 
Odborné pracovny 2. stupeň - 17 – Př, biologická laboratoř, VV, HV, M, D, Fy + Ch, ČJ, ČJ+NJ, 

2 Aj, počítačová učebna, dílny, keramická dílna, cvičná kuchyň, (6 z nich 

slouží zároveň jako kmenová třída) 

Kabinety 3 (1 na 1. st., 2 na 2. stupni - Př, Fy + Ch.) 

Kanceláře, sborovny 4 (ředitel, zástupce, hospodářka, vedoucí školní jídelny), 2 sborovny 

Ostatní Dílna školníka, kotelna, školní jídelna, školní kuchyň, místnost VP pro 

jednání s rodiči na 1. i na 2. stupni. 

Pozemky, 

odpočinkové plochy 

U budovy 2.st. je oplocený pozemek se zahradním altánem, který slouží 

k výuce pěstitelství a relaxaci žáků o velké přestávce. U budovy 1. st. je 

travnatý pozemek s prolézačkami, který slouží hlavně ŠD a relaxaci o 

přestávkách. 

Sportovní zařízení 1 tělocvična velká na 2. st. (parkety, nářadí, náčiní), 1 „malá tělocvična - 

herna“ z důvodu nárůstu žáků využita jako další kmenová třída pro první 

stupeň. 

Stále nemáme sportovní víceúčelové hřiště (atletika, basketbal, volejbal, 

malá kopaná, tenis, drobné hry) – zpracován projekt již několik let, vedle 

tělocvičny prostranství slouží ke kopané a je zde doskočiště. Galerie 

v tělocvičně je vybavena rehabilitačními a posilovacími stroji. 

Dílny 1 žákovská dílna vybavená pracovními stoly (nižší počet žáků), 1 keramická 

dílna (slouží i pro výtvarnou výchovu) 

Žákovský nábytek Ve všech učebnách je stavitelný barevný nábytek, ŠD – barevný nábytek, 

odpočinkové molitanové kouty, cvičná školní kuchyň, která slouží i pro školní 

klub - odpovídající vybavení. Žáci 1. -9.ročníku mají k dispozici šatní 

skříňky. 

Vybavení učebními 

pomůckami, 

hračkami, 

sportovním nářadím 

apod. 

Dostačující je vybavení nástěnnými pomůckami, mapami, výukovými 

počítačovými programy, mikroskopy, sportovním nářadím a náčiním. 

V učebnách HV máme pianina, kytary, flétny, elektrické klávesy, zesilovací 

techniku. Drobné vybavení je postupně doplňováno a obnovováno – hry, 

hračky atd. Škola má vlastní keramickou pec, dále je vybavena běžkami a 

sjezdovými lyžemi, které si žáci půjčují na lyžařské kurzy. Pomůckami jsou 

vybavovány všechny předměty dle finančních možností. Nadále využíváme 

jízdní kola, která byla zakoupena v projektu EU peníze školám k poznávání 

regionu v rámci nových předmětů na 2. st. 

Vybavení žáků 

učebnicemi a 

učebními texty 

Na 1. stupni vyučujeme převážně podle učebnic z nakladatelství Nová škola. 

Učebnice žáků druhého stupně jsou z různých nakladatelství, převážně z 

nakladatelství Fraus. Při výuce využíváme pracovních sešitů. Odbornou 

literaturou jsou průběžně doplňovány jednotlivé předměty. 
Vybavení školy 

audiovizuální a 

výpočetní technikou 

Škola má 1 počítačovou učebnu. Na 2 st. – 18 žákovských počítačů a 1 

učitelský.  

V každé učebně je počítač a učitelé mají přenosný osobní počítač. Škola je 

vybavena 16 dataprojektory, 4 interaktivními tabulemi, televizory, DVD 

přehrávači, radiomagnetofony, kopírkami. V učebnách 1. i 2. st. je všude 

přístup na internet, přenosné počítače, slouží i na domácí přípravu učitelům. 

Další počítače jsou v kancelářích a sborovnách, všechny jsou v síti. 

Vybavení školní 

jídelny 

Vybavení nové školní kuchyně odpovídá provozním požadavkům (vše nerez, 

konvektomat.), nábytek v jídelně je nově pořízený, dřevěný. 


