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Budova základní školy ve Svobodných Dvorech je od roku 1878 nejstarší školní budovou v
Hradci Králové. Škola byla postavena dle tehdejších požadavků odpovídajících pro jednu
třídu v ročníku. Vlivem rostoucí zástavby v dané oblasti a tím pádem zvyšujícímu se počtu
žáků ve spádové oblasti je současným trendem otevírání dvou tříd v ročníku. Škola v
současné době nemá na tuto organizaci odpovídající počet učeben a musí provádět
případné slučování tříd s nutnou žádostí o povolení výjimky z maximálního počtu žáku na
jednu třídu. Současný kapacitní stav do budoucna ovlivní i další povolená výstavba v dané
oblasti, s předpokladem neustálého pozvolného zvyšování počtu žáků ve spádové oblasti.
Škola má velmi specifickou polohu s obtížnou dopravou do jiných částí Hradce Králové a
zároveň je spádovou školou i pro žáky z okolních vesnic. Z tohoto důvodu se předpokládá
vcelku malá migrace spádových žáků do jiných škol v Hradci Králové. Od roku 2021
započala rekonstrukce školy s cílem zvýšení počtu učeben (o 2 učebny), vytvoření
odborných učeben a vytvoření adekvátního zázemí pro vyučující. V současné době je
rekonstrukce pozastavena z důvodu neplnění závazků ze strany zhotovitele (Matex HK,
s.r.o.). Případné dokončení započaté rekonstrukce školy plně nevyřeší nedostatečné
materiální a prostorové podmínky školy.

1 POPIS SOUČASNÝCH PODMÍNEK

1.1 Kapacita školy
Celková kapacita školy je stanovena (před rekonstrukcí na 285 žáků). Po rekonstrukci má být
kapacita oficiálně stanovena na 320 žáků. V současné době má škola platnou výjimku na
maximální počet 320 žáků. Platnost výjimky končí 31. 8. 2022.

Demografie - vývoj počtu žáků ve ŠO ZŠ pro zápis žáků

Školní rok
Narozeni v

období
Plánovaný počet

žáků

Průměrný
přírůstek vůči

plánu %

Odhad nárustu
vlivem nové

výstavby
Žáků celkem Počet tříd

2022/23 9/2015-8/2016 30

105,24

2 33,57 2

2023/24 9/2016-8/2017 29 2 32,52 2

2024/25 9/2017-8/2018 28 3 32,47 2

2025/26 9/2018-8/2019 26 3 30,36 2

2026/27 9/2019-8/2020 36 3 40,89 2

2027/28 9/2020-8/2021 35 3 39,84 2

Průměrný přírůstek vůči plánu je vypočtený z výsledku zápisu za posledních pět let.
Odhad nárustu vlivem nové zástavby je odhadnut na základě počtu nových otevíraných bytových jednotek
v oblasti.
Pro školní rok 2022/2023 evidujeme 13 odkladů z předchozího zápisu.

Školní rok
I. II. III. IV. V 1.stupeň VI. VII. VIII. IX. 2.stupeň

Žáci celkem
ž. ž. ž. ž. ž. ž. ž. ž. ž. ž. ž.

2021/2022 40 29 33 23 33 158 33 40 44 26 143 301
2022/2023 40 40 29 33 23 165 33 33 40 44 150 315
2023/2024 35 40 40 29 33 177 23 35 33 40 131 308
2024/2025 31 35 40 40 29 175 33 23 35 33 124 299
2025/2026 42 31 35 40 40 188 29 33 23 35 120 308
2026/2027 40 42 31 35 40 188 40 29 33 23 125 313
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V přehledech se do celkové kapacity školy nepromítá případný příchod žáků na druhý stupeň
z okolních škol (ZŠ Stěžery). Někteří žáci z těchto škol přestupovali na naši školu, značná
část jich má na škole i sourozence.

1.2 Kapacita učeben - odborné učebny
V současné době má škola 15 různě velkých kmenových učeben a jednu školní dílnu
uzpůsobenou i pro výuku všeobecných předmětů pro menší skupinu. Na škole není žádná
samostatná odborná učebna. Čtyři učebny slouží i pro potřeby školní družiny (škola nemá
žádnou samostatnou hernu pro ŠD). Po dokončení rekonstrukce se zvýší počet o 2 odborné
učebny. Z hlediska provozu školy budeme muset minimálně jednu novou odbornou učebnu
využívat pro režim kmenové učebny.

Požadavky na počet učeben:
V případě naplnění či pokračování výhledu počtu přijímaných tříd se budou dlouhodobě
otevírat dvě třídy v ročníku. Tato organizace vyžaduje 18 kmenových tříd + volné odborné
učebny pro výuku půlených skupin. Tohoto počtu škola nedosáhne ani po dokončení
rekonstrukce. Řešením je příležitostné spojování tříd ve zvolených ročnících s předpokladem
povolení výjimky na maximální počet žáků. Překážkou ve spojování některých ročníků je
vyšší počet žáků s podpůrnými opatřeními a počty přidělených asistentů pedagoga pro
jednotlivé třídy. V letošním školním roce máme na škole 8 asistentů pedagoga, 4 žáky PO1,
36 žáků PO2, 11 žáků PO3 a 1 žáka PO4. Žáci PO3 a PO4 nám snižují automaticky
maximální kapacitu třídy. Druhým problémem je nutnost půlení profilových předmětů u
sloučených tříd, zejména na druhém stupni školy. Toto půlení opět vede k nárokům na další
volné učební prostory.
Škola ve svém popisu doporučuje případné slučování tříd při vstupu na druhý stupeň školy s
předpokladem půlení profilových předmětů a možným odchodem žáků na víceletá gymnázia.

Předpokládaný počet kmenových tříd

ZŠ
Svobodné

Dvory

I. II. III. IV. V. 1.stupeň VI. VII. VIII IX. 2.stupeň Třídy
celkemtř. tř. tř. tř. tř. tř. tř. tř. tř. tř. tř.

2021/2022 2 2 2 1 2 9 1 2 2 1 6 15
2022/2023 2 2 2 2 1 9 2 1 2 2 7 16
2023/2024 2 2 2 2 2 10 1 2 1 2 6 16
2024/2025 2 2 2 2 2 10 2 1 2 1 6 16
2025/2026 2 2 2 2 2 10 1 2 1 2 6 16
2026/2027 2 2 2 2 2 10 2 1 2 1 6 16

V případě pokračování stávajícího trendu bude od roku 2027/2028 požadavek na 17 kmenových
učeben.

1.3 Školní družina
Kapacita školní družiny na naší škole je stanovena na 90 žáků. V případě přijímání
předpokládaného počtu žáků do prvního ročníku škola nedokáže nabídnout družinu pro
všechny žáky 1.-3. ročníku. Na škole je zavedeným požadavkem umisťovat do družiny i žáky
z třetího ročníku. Je to v důsledku dojíždění žáků do okolních spádových vesnic i dojížděním
rodičů do zaměstnání mimo naši oblast.
V současné době jsou všechna oddělení školní družiny umístěná v kmenových třídách. Tento
stav není doporučovaný a dlouhodobě je neakceptovatelný. Školní družiny nemají žádné
odpovídající podmínky pro venkovní zájmovou činnost. Pro venkovní zájmovou činnost se
musí dělit o neutěšenou travnatou plochu u místní sokolovny se žáky, kteří zde plní hodiny
tělesné výchovy.
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1.4 Tělesná výchova a pohybové aktivity žáků
V současné době škola využívá pro výuku tělesné výchovy a dalších pohybových aktivit
malou tělocvičnu v budově školy (max. pro skupinu 15 žáků) bez jakéhokoliv zázemí (šatny,
sprchy, sociální zařízení). Pro nutné zajištění výuky si škola každoročně pronajímá za
provozní prostředky (cca 100 000,- Kč/rok) místní Sokolovnu. V Sokolovně se nachází jedna
šatna a středně velký herní sál bez adekvátního vybavení. Sál nenabízí odpovídající
podmínky pro výuku gymnastiky na nářadí, v redukované podobě nabízí výuku hlavních
míčových sportů (neodpovídající rozměry na basketbal, volejbal, florbal, malou kopanou a
házenou).
Pro výuku tělesné výchovy v letním období je k dispozici umělá plocha u uvedené Sokolovny,
jejíž správu zajišťuje škola. Plocha je primárně určena pro tenis, z tohoto důvodu zde nejsou
pevně instalované potřebné herní prvky (koše na basketbal, brány na kopanou a
házenou,...). Na tomto tenisovém hřišti se zároveň realizuje i zcela omezená výuka atletiky
(nelze realizovat běh na 60m, vytrvalost, skok do dálky, hod míčkem,...). Druhá skupina
využívá pro venkovní tělesnou výuku menší neutěšenou travnatou plochu pro drobné
pohybové aktivity. Žáci na TV jsou nuceni se převlékat ve třídách či v improvizované šatně.
Na škole a v sokolovně se nenacházejí žádné sprchy pro případnou hygienu žáků.
V důsledku uvedených podmínek upravila škola svůj vzdělávací obsah v oblasti tělesné
výchovy a zaměřujeme se především na malé a netradiční sportovní odvětví.
Vzhledem k soudobému tlaku na zvyšování úrovně rozvoje tělesné kultury u dětí jsou tyto
podmínky nadále neudržitelné a zcela neadekvátní v porovnání s podmínkami ostatních škol
v Hradci Králové.

1.5 Podmínky pro přípravnou práci učitelů a společné setkávání učitelů a žáků
V současné době škola disponuje pouze čtyřmi, zcela přeplněnými kabinety. Někteří
pracovníci mají zázemí na chodbě, někteří nemají pevné pracovní prostředí. Na škole není v
současné době sborovna, jako společnou místnost užíváme bývalou malou keramickou
dílnu. Rekonstrukcí měla vzniknout půdní vestavba se sborovnou, kabinety a s kuchyňkou
pro pracovníky školy. V současné době má škola 32 pedagogických pracovníků, kteří nemají
odpovídající pracovní prostředí pro přípravnou a doplňkovou činnost, včetně nutných
odkládacích a úložných prostor.

1.6 Odborné učební pomůcky
V rámci rekonstrukce byla dokončena dodávka pomůcek na informatiku. Škola získala 30
nových NTB a další příslušenství. Před rekonstrukcí škola dlouhodobě neinvestovala
prostředky do obnovy sbírek pomůcek na fyziku, chemii a přírodopis z důvodu plánované
obnovy pomůcek v rámci rekonstrukce.

1.7 Parkování pro zajištění provozu školy
Škola se nachází ve Spojovací ulici, kde není žádné parkovací místo pro rodiče žáků školy,
na školním dvoře nebude vlivem výstavby nového pavilonu žádné parkovací místo pro
zaměstnance školy. Provizorně je tolerováno parkování na travnatých plochách před školou.
Školu navštěvuje velká část žáků z okolních vesnic, které rodiče musí na výuku dovážet
osobním vozem. Zejména v ranních hodinách vzniká (vlivem parkování při nástupu žáků na
výuku)  před školou neutěšená dopravní situace.
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2 NÁVRH NA ZAJIŠTĚNÍ OPTIMÁLNÍCH PODMÍNEK

Pro zajištění odpovídajících prostorových a materiálních podmínek pro vzdělávání je vhodné:

● V nejbližším možném termínu dokončit započatou rekonstrukci školy včetně

zajištění provozu školy do dokončení rekonstrukce.

● Realizovat výstavbu venkovního sportovního areálu.

● Realizovat výstavbu sportovní haly ve venkovním areálu.

● Realizovat výstavbu dvou oddělení školní družiny ve venkovním areálu s

možností příležitostného využívání pro učebny 1.ročníků.

1.1 Urychlené dokončení rekonstrukce školy v náhradním termínu
Zajistí:

● Trvalé zvýšení maximální kapacity školy na 320 žáků.
● Zvýšení počtu učeben na škole na počet 17.
● Vytvoření odpovídajících podmínek pro přípravnou a doplňkovou práci učitelů,

vytvoření  prostoru pro vzájemné setkávání pedagogů.
● Odpovídající doplnění odborných sbírek pomůcek na přírodopis, fyziku a chemii.

Aktuálně je nutné dořešit organizaci školního roku 2022/2023 s výhledem možného
dokončení rekonstrukce školy v průběhu školního roku.

1.2 Realizace výstavby venkovního sportovního areálu
Zajistí:

● Odpovídající prostory pro realizaci venkovního zájmového vzdělávání pro školní
družinu.

● Odpovídající podmínky pro realizaci venkovní tělesné výchovy a dalších pohybových
aktivit.

● Vyřešení problému s parkováním řidičů převážejících žáky na výuku včetně
parkování zaměstnanců školy.

● Odpovídající volnočasovou zónu pro obyvatele městské části.

1.3 Realizace výstavby sportovní haly v areálu
Zajistí:

● Odpovídající podmínky pro realizaci vnitřní tělesné výchovy a dalších pohybových
aktivit.

● Odpovídající podmínky pro volnočasové sportovní aktivity včetně pronájmů pro
sportovní oddíly z blízkého okolí.

1.4 Výstavba dvou oddělení školní družiny v areálu
Zajistí:

● Odpovídající podmínky pro  zájmové vzdělávání ve školní družině.
● “Záložní” podmínky pro případné umístění tříd prvního ročníku.

Uvedená výstavba předpokládá odkup pozemků od stávajících majitelů s jejich předběžným
souhlasem.
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3 Schematický plán výstavby venkovního areálu

3.1 Původní návrh sportovního areálu

3.1 Návrh sportovního areálu s odkoupením pozemku a umístěním školní družiny
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4 Předběžná kalkulace na výstavbu sportovního areálu (bez družiny)

Návrh rozpočtu počítá s realizací projektu ve dvou etapách:

1. etapa Výstavba víceúčelového venkovního sportoviště
2. etapa Výstavba sportovní haly

ZŠ SVOBODNÉ DVORY
TĚLOCVIČNA A TRÉNINKOVÁ SPORTOVNÍ HALA + VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ

PROPOČET PŘÍPRAVY A NÁKLADŮ STAVBY (v Kč bez DPH)

STAVEBNÍ
OBJEKTY CELKEM 66 950 000

MOŽNÁ I.
ETAPA -

BEZ SPORT.
HALY

II. ETAPA -
JEN

SPORTOVNÍ
HALA

TĚLOCVIČNA A TRÉNINKOVÁ SPORTOVNÍ HALA 66 300 000 66 300 000
SKLADOVÝ OBJEKT 650 000 650 000

INŽENÝRSKÉ
OBJEKTY CELKEM 29 220 000

ATLETICKÝ OVÁL, VÝSEČE OVÁLU, VÍCEÚČELOVÉ
HŘIŠTĚ 8 450 000 8 450 000
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 900 000 900 000
KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY SPORTOVIŠTĚ 7 120 000 7 120 000
ZPEVNĚNÉ PLOCHY_SPORTOVNÍ HALA 1 850 000 1 850 000
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1 900 000 1 900 000
NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI 3 820 000 3 820 000
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 1 500 000 1 500 000
PLYNOVÁ PŘÍPOJKA 1 240 000 1 240 000
DISTRIBUČNÍ ROZVODY NN 410 000 410 000
OSVĚTLENÍ SPORTOVNÍCH PLOCH A AREÁLU 1 230 000 1 230 000
MOBILIÁŘ 440 000 440 000
ZELEŇ 360 000 360 000

CELKEM 96 170 000 23 380 000 72 790 000

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ KOMPLET
DSP + IČ 3 000 000
DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY - SPORTOVIŠTĚ 900 000
DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY - HALA 2 100 000
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5 Porovnání stávajících a budoucích prostorových a materiálních podmínek školy
dle doporučení RVP

Prostorové a materiální podmínky
Dokončení

rekonstrukce
školy

Dokončení
venkovního

areálu

Dokončení
sportovní

haly

Dokončení
oddělení
družiny

kmenové (univerzální) učebny vybavené víceúčelovým a funkčním
zařízením;

A

speciální učebny a prostory (v souladu se vzdělávacím obsahem
školy)

A

jazykové, ICT, fyzikální, chemické, přírodopisné, zeměpisné, pro
hudební a výtvarnou výchovu aj. vybavené speciálním nábytkem,
(laboratorními) přístroji, nástroji, materiálem a pomůckami,
audiovizuální technikou,

A - pouze pro fyziku, chemii a přírodopis a
mobilní ICT a HV

tělovýchovné (i přírodní a pronajaté) vybavené bezpečným
povrchem, nářadím a náčiním,

A A

pracovní (dílny, kuchyně, pozemky pro zahradnickou činnost)
vybavené vhodnými přístroji, nářadím atd.;

pouze školní dílna

prostorové uspořádání třídy a pracovního místa respektující nároky
na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami;

A

prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele (kabinety)
vybavené odpovídajícím úložným nábytkem a pomůckami pro výuku
v jednotlivých vzdělávacích oblastech a vhodným zařízením pro
přípravu učitele a jeho odpočinek;

A

studijní zóny pro aktivní využití volného času (další studium a
sebevzdělávání žáků i učitelů) – knihovny a studovny, informační a
komunikační centra;

nebudou vhodné prostory

pracovní a relaxační prostory, prostory pro nenáročné pohybové
aktivity – pro společné i individuální tvořivé činnosti a pro společnou
či individuální relaxaci (pro žáky i učitele);

A

prostory pro hromadné setkávání žáků celé školy či většího počtu tříd
(sály, auly, výstavní prostory či jiné prostory tomu přizpůsobené);

nebudou vhodné prostory

prostory pro zájmovou činnost po vyučování (družiny, kluby)
vybavené pracovním a odpočinkovým nábytkem, pomůckami pro
aktivní i pasivní relaxaci a pro učení;

A

prostory pro odkládání oděvu a obuvi (šatny), včetně prostor pro
převlékání žáků před tělesnou výchovou a po ní v počtu, který
odpovídá počtu cvičišť, návaznému střídání žáků, oddělené činnosti
chlapců a děvčat;

A

prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů – WC a umývárny
vybavené dostatečným počtem hygienických zařízení odpovídajících
fyziologickým potřebám daného věku a příslušným normám;

A

prostory pro společné stravování k tomuto účelu náležitě vybavené a
respektující hygienické normy a věkové zvláštnosti žáků;

stávající prostory

prostory určené k ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu
zraněného, popřípadě k poskytnutí další pomoci při zdravotních
problémech;

A - v rámci sborovny školy
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prostory (pracovny) pro další pedagogické (ředitel, zástupce ředitele)
a nepedagogické pracovníky školy (hospodářka, správce sítě aj.),
vybavené účelným zařízením a komunikační technikou;

A

učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační technika a
další potřeby a pomůcky (např. pomůcky pro tělesnou výchovu,
pracovní vyučování, hudební a výtvarnou výchovu) umožňující
efektivní vyučování a podporující aktivitu a tvořivost žáků;

A A A

speciální učebnice, kompenzační a jiné pomůcky, které jsou
nezbytné pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných;

stávající pomůcky

další pomocné prostory pro zajištění chodu školy (sklady, prostory
pro třídění odpadu aj.);

současné externí sklady školy

prostory pro školní poradenské pracoviště. současný kabinet výchovného poradce
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