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Základní údaje o škole
Název školy:
Adresa školy:
Ředitel školy:

IČO:
DIČ:
IZO:
REDIZO:

Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace
Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo
Mgr. Josef Sekyra
e-mail: reditel@zsnovesedlo.cz
web: www.zs-mestonovesedlo.cz
telefon: 352 669 339
70 980 896
CZ – 70 980 896
102 428 361
600 073 068

Zřizovatel:
Město Nové Sedlo
Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo
e-mail: info@mestonovesedlo.cz
web: www.mestonovesedlo.cz
telefon: 352 669 241

Charakteristika školy
Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov je příspěvkovou organizací.
Zřizovatelem školy je město Nové Sedlo. V právní subjektivitě je škola od 1. 1. 2003 na základě
usnesení zastupitelstva města č. 39/2002 ze dne 12. 6. 2002.
K datu 30. 09. 2018 škola vykazovala v běžných třídách 196 žáků, z toho 98 dívek
(1. st. 114, 54 dívek). Ve třídách zřízených pro žáky s autismem a kombinovaným postižením
se vzdělávalo 11 žáků, z toho 3 dívky.
Průměrný počet žáků v běžných třídách 1. stupně činil 22,8 žáků, na 2. stupni 20,5 žáků, za
školu celkem 21,8 žáků. Do průměrného počtu žáků jsou započítáni žáci speciální třídy, dle
platné vyhlášky o základním vzdělávání, ale počet tříd se uvádí bez tříd se speciálním
vzdělávacím programem.
Školní družina měla 2 oddělení, do kterých bylo k datu 31. 10. 2018 zapsáno 48 žáků, z toho
z první a druhé třídy 27 žáků.
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Ve školní jídelně se k datu 31. 10. 2018 stravovalo 141 žáků, z toho z prvního stupně 80 a
z druhého stupně 61 žáků. Celkově měla školní jídelna 240 strávníků včetně zaměstnanců školy
a cizích účastníků stravování.
Kromě žáků z Nového Sedla do školy dojíždějí i žáci z okrajových částí města a jiných obcí
(Chodov, Loket, Sokolov).

Údaje o školské radě
Školská rada se ve školním roce 2018/2019 sešla celkem dvakrát. V průběhu školního roku
bylo nutné doplnit člena školské rady za zřizovatele. Školská rada v současné době pracuje ve
složení
za pedagogy: Jiří Machulka a Mg. Lenka Žišková
za rodiče: Miloslava Petříková a Ing. Arnošt Fuchs
za zřizovatele byl určen: Petr Mann a Alena Nováková
Školská rada projednávala především zákonné záležitosti, jako seznámení s rozpočtem školy,
úpravy školního řádu a ŠVP školy.
Řešilo se prostředí školy a možnosti zlepšení prevence proti šikaně a nevhodnému chování.
Ředitel školy seznámil školskou radu s vizí školy na další šestileté období.

Přehled oborů vzdělávání ve školním roce 2018/2019
Základní škola v Novém Sedle má v rejstříku škol zapsány dva vzdělávací obory základního
vzdělávání.
Obor 79-01-C/01 Základní škola s kapacitou 450 žáků, délka vzdělávání 9 let.
Obor 79-01-B/01 Základní škola speciální s kapacitou oboru 18 žáků, délka vzdělávání 10 let.
Škola má zpracován školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s motivačním názvem
Zelená škola (dále ŠVP), jehož přílohou je ŠVP základní škola speciální.
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Personální zabezpečení činnosti školy ve školním roce 2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 pracovalo v Základní škole Nové Sedlo 24 pedagogických
pracovníků a 9 provozních zaměstnanců. Navýšení pedagogických zaměstnanců je způsobeno
vyšším počtem asistentů pedagoga.
Škola využívala jednu pracovní sílu jako pomocnici v kuchyni, která již nebyla hrazena z úřadu
práce, neboť žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že je v současné době nízká
nezaměstnanost. Financování probíhalo ze státního rozpočtu.
V tabulkách není zahrnuta jedna kuchařka, která je financována z hospodářského výsledku
(příjmy za cizí strávníky)
Pedagogičtí zaměstnanci 2018/2019
Mgr. Josef Sekyra

ředitel školy

Mgr. Eva Machulková

zástupce ředitele

Mgr. Daniela Ševčíková

učitelka, koordinátor ŠVP, od 01.09.2018 na částečný úvazek (MD)

Mgr. Lenka Žišková

učitelka, výchovný poradce

Mgr. Brigita Möcklová

učitelka

Mgr. Jaroslava Cervanová

učitelka

Mgr. Hana Smržová

učitelka, metodik prevence

Marcela Procházková

učitelka

Dagmar Tonhauzerová

učitelka

Ing. Petra Strejcová

učitelka

Bc. Jiří Machulka

učitel

Mgr. Tereza Vašíčková

učitelka

Mgr. Lenka Dvořáková

učitelka

Mgr. Romana Cihlářová

učitelka, od 27.6. 2019 ukončila pracovní poměr

Ivana Prečanová Dis.

učitelka

Ing. Martin Kumpera

učitel od 27.8. 2019

Klára Gvizdová

vychovatelka ŠD

Štěpánka Pokorná

vychovatelka ŠD

Oldřiška Kohoutová

asistent pedagoga

Milada Havrdová

asistent pedagoga

Anna Schmid

asistent pedagoga

Jana Odehnalová

asistent pedagoga

Bronislava Machačková

asistent pedagoga

Věra Bukóciová

asistent pedagoga

Hana Holubová

Asistent pedagoga
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Provozní zaměstnanci 2018/2019
Blanka Urbánková

administrativní pracovník

Jaroslav Punčochář
Slavina Holcmanová
Doris Parkániová
Lenka Pokorná
Hana Šimicová Dis.
Marie Haranzová
Anna Szabová

školník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
vedoucí školní jídelny
kuchařka
kuchařka (financována z HV)

Ulrike Chourová

Pomocník v kuchyni

Celkem učitelů, vychovatelů a AP
24
Kvalifikovanost:
1. stupeň
94 %
2. stupeň
73 %
speciální třídy
50 %
Vychovatelky
100%
asistent pedagoga
100%
Kvalifikovaní jsou uváděni k poslednímu dni školního roku 2018/2019

1. st.
2. st.
Celkem
Vychovatelky
Asistent pedagoga
Provozní
zaměstnanci
Školníci
Uklízečky
Kuchařky
Admin.pracovnice
Celkem

Celkem
učitelů
6
9
15

Z toho žen

Nekvalifikovaní

6
7
13

1
3
4

2
7

2
7

0
0

2,0
4,89

Z toho žen

Přepočet na plně
zaměstnané
0,94
2,35
2,88
0,94
7,05

Celkem
1
3
3
1
8

0
3
3
1
7
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do základní
školy ve školním roce 2018/2019
Na zápis k povinné školní docházce se dostavilo 19 žáků (15 nově + 4 po odkladu).
Z celkového počtu 19 žáků:
 3 žáci požádali o odklad školní docházky, z toho dva žáci
požádali o odklad po zákonem stanoveném termínu.
 1 žák se odstěhoval před nástupem
Ve školním roce 2019/2020 nastoupí do první třídy základní školy v Novém Sedle 15 žáků.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Výsledky vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2018/2019
Ročník

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 1.-5.r. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. 6.-9.r. 1.-9.r.

Počet žáků

16

25

23

27

21

112

19

23

23

16

81

193

Prospělo

14

25

23

26

19

107

19

18

20

15

72

179

Z toho
s vyznamenáním

12

20

16

16

8

72

7

1

2

4

7

79

Neprospělo

0

0

0

0

2

2

0

5

3

1

9

11

Vykonalo
opravnou
zkoušku

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Neklasifikováno ve všech
předmětech

2

0

0

1

0

3

0

0

0

0

0

3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

657

1062

1464

962

5159

1325

1681

2189

1105

6300

11459

240

0

0

163

403

0

0

0

0

0

403

Snížené
známky
z chování
2.st.
3.st.
Počet oml.
hodin
Počet
neoml. hodin.

1014
0
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Výsledky vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2018/2019
Ročník

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč.

5.roč.

1.-5.r. 6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč. 6.-9.r.

1.-9.r.

Počet žáků

15

26

23

25

19

108

20

22

23

16

81

189

Prospělo

15

26

23

25

17

106

19

21

18

16

74

180

Z toho
s vyznamenáním

14

17

14

18

7

70

6

1

4

4

15

85

Neprospělo

0

0

0

0

2

2

1

1

5

0

7

9

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
834

0
0
1447

0
0
1572

0
0
1338

1
0
1432

1
0
6623

0
0
1211

0
0
1868

0
2
2799

1
0
1443

1
2
7321

2
2
13944

0

0

5

0

0

5

0

0

0

0

0

5

Vykonalo
úspěšně
opravnou
zkoušku
Neklasifikováno ve všech
předmětech
Snížené
známky
z chování
2.st.
3.st.
Počet oml.
hodin
Počet
neoml. hodin.

Ve speciálních třídách se vzdělávalo 11 žáků. Třídy byly označeny jako VII. AT a X.AT.
Třídy jsou zřízeny pro žáky s autismem a kombinovaným postižením v kapacitě 4-6 žáků na
jednu třídu.
Výsledky žáků jsou hodnoceny slovně a ve třídě se vzdělávají žáci několika ročníků podle
individuálního vzdělávacího plánu, proto nezařazujeme prospěchovou tabulku.
Ve školním roce 2018/2019 prospěli všichni žáci a postoupili do vyšších ročníků. Dva žáci
pokračují se souhlasem zřizovatele ve školní docházce i po dokončení povinné školní
docházky. Jedna žákyně předčasně ukončila vzdělávání v průběhu desátého ročníku na žádost
matky.
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Na naší škole bylo ve školním roce 2018/19 celkem 25 vycházejících žáků. Šestnáct žáků vyšlo
z devátého ročníku běžných tříd a jeden žák ze speciální třídy. Všichni tito žáci získali
odpovídající stupeň vzdělání – základní vzdělání.
Devět žáků ukončilo vzdělávání v nižším ročníku, splnilo povinnou devítiletou školní
docházku, ale nezískalo žádný stupeň vzdělání.
12. a 15. dubna proběhly přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory středních škol a
gymnázií, kam se hlásilo celkem 13 žáků.
 11 žáků bylo přijato na maturitní obory:
1 žákyně – Gymnázium Sokolov
2 žáci - ISŠTE Sokolov, obor Elektrotechnika
1 žákyně - Střední škola živnostenská Sokolov, obor Informační služby
1 žákyně - Střední škola Horažďovice, obor Grafický design
2 žáci – Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, obory - Aplikovaná chemie
a Textilní design
4 žáci - Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary,
obory - Laboratorní asistent, Masér ve zdravotnictví, Laboratorní asistent, Nutriční
asistent
 1 žák nebyl přijat na maturitní obor, podával si přihlášku do druhého kola přijímacího
řízení na tříletý učební obor s výučním listem, kam byl přijat – obor Elektrikář
 Zákonní zástupci jedné žákyně devátého ročníku včas nepodali škole informace o
výsledcích přijímacího řízení na střední školu s maturitní zkouškou


Další 4 žáci byli přijati na tříletý učební obor s výučním listem
2 žáci - ISŠTE Sokolov, obory Obráběč kovů, Strojní mechanik
1 žák - Střední škola stravování a služeb, obor Kuchař-číšník, zaměření Kuchař
1 žák - Střední škola živnostenská Sokolov, obor Zpracování dřeva



Zákonní zástupci 7 žáků osmého ročníku nepodali škole žádné informace o umístění
svého dítěte.

Žáci, kteří se nehlásí na žádnou střední školu, jsou velkým problémem v celém Karlovarském
kraji. Škola se snaží komunikovat se zákonnými zástupci a přesvědčit je o potřebě vzdělání, ale
pro mnohé rodiny je pohodlnější přihlásit žáky na pracovní úřad.

Hodnocení stavu primární prevence za školní rok 2018/2019
Školní rok 2018/19 byl opět nabitý množstvím programů zaměřených na různé oblasti
prevence. Osvědčený preventivní tým (ve složení Ředitel školy Mgr. Josef Sekyra, Zástupkyně
ředitele Mgr. Eva Machulková, Výchovná poradkyně Mgr. Lenka Žišková, Školní metodik
prevence Mgr. Hanka Smržová a Metodik EVVO Ing. Petra Strejcová, Koordinátorka ŠVP
Mgr. Daniela Ševčíková) navázal na zkušenosti z minulých let. Od září probíhá vzdělávání pro
metodiky prevence formou specializačního studia, kterého se zúčastňuje ředitel školy Mgr.
Josef Sekyra a speciální pedagožka Mgr. Hana Smržová. Zkušenosti získané v tomto kurzu
9
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byly uplatňovány například při tvoření Preventivního programu tak, aby odpovídal současným
trendům a aktuálním problémům v oblasti prevence (například kyberšikana). Nadále fungují
webové stránky školy, schránka důvěry na 2. stupni a elektronická schránka důvěry
info@zsnovesedlo.cz, kam mohou žáci i rodiče sdělovat svá přání, požadavky, dotazy a žádosti
o pomoc nebo se mohou osobně obrátit na metodika prevence v době konzultačních hodin nebo
po domluvě.
Realizaci preventivního programu zajišťují všichni vyučující a zaměstnanci školy: Ředitel
školy zodpovídá za podporu, vytváření a realizaci MPP (minimální preventivní program).
Školní metodik prevence koordinuje přípravy a realizace programu. Pedagogičtí pracovníci
začleňují témata prevence do vyučovaných předmětů – dle ŠVP školy. Třídní učitelé pak mají
velký význam ve sledování vývoje vztahů a dění v jednotlivých třídách. Zároveň pomáhají při
realizaci preventivních programů ve třídě a jejich vyhodnocování. Žáci se aktivně zapojují do
preventivních aktivit pořádaných školou. Metodickou pomoc škole v rámci prevence zajišťuje
metodik prevence Pedagogicko psychologické poradny - Mgr. Andrea Želivská. Ta je také
garantem kvality programů. Krajský školský koordinátor koordinuje primární prevenci
realizovanou v rámci krajské koncepce primární prevence, informování o různých akcích a
možnosti spolupráce s institucemi v regionu. Škola v rámci primární prevence spolupracuje s
institucemi, které mají ve své náplni realizaci programů prevence pro děti a mládež. Jsou to
instituce státní i NNO především PČR, OSPOD Sokolov, MP Nové Sedlo a externí organizace,
které nabízí certifikované preventivní programy. Některá témata byla konzultována s Mgr.
Martinou Fialovou, metodičkou prevence z PPP a lektorkou vzdělávání preventistů.
Akce: V tomto roce nebyl realizován adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku, místo něj proběhl v
5. ročníku třífázový program organizace „Společně k bezpečí“, zaměřený na posilování
sebevědomí a sebehodnocení, zvyšování školní úspěšnosti a upevňování životních hodnot,
nastavení a upevňování žádoucích forem komunikace a pravidel, podpora koheze třídního
kolektivu, posílení respektu k odlišnosti a posílení zodpovědnosti za své chování. Jedním z
důvodů volby tohoto programu byla změna třídní učitelky, která tak mohla blíže poznat své
nové žáky. Dále proběhlo:
Sebeobrana – 2. stupeň
Skupinové bubnování - posílení vazeb ve třídě prostřednictvím společného prožitku
7. ročník – preventivní intervence Mgr. Fialové (diagnostika prostředí třídy), třídní výlet
s metodikem prevence zaměřený na aktivity vedoucí ke spolupráci a komunikaci spolužáků
Protidrogový vlak – 7. – 9. ročník
Beseda s letcem – zkušenosti letce z druhé světové války – podpora vlastenectví, seberozvoje,
osobní statečnosti, světové konflikty a jejich důsledky
Filmová projekce „Síla lidskosti“ o N. Wintonovi s besedou – témata osobní statečnosti,
obětování se pro životy druhých, nenávist, rasismus, xenofobie
Exkurze v Buchenwaldu – témata nenávisti, rasismu, xenofobie
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Přednáška Policie ČR – téma Protiprávní jednání páchané mládeží a na mládeži (6. a 7. ročník)
Ukázka výcviku policejních psů – vyhledávání drog
Během celého roku probíhaly:
Konzultace kolegů k jednotlivých případům problémových dětí, vzájemná podpora kolegů při
jednáních s rodiči, záznamy z jednání a jejich vyhodnocování
Jednání rodičů problémových žáků s třídními učiteli, ředitelem, metodikem prevence nebo
výchovným poradcem, poskytování záznamů z těchto jednání (tým školního poradenského
pracoviště)
Hlášení problémů, které není možné vyřešit ve škole, na OSPOD
Konzultace třídní učitelky 8. ročníku se SVP v Karlových Varech (Mgr. Lípa) o konkrétním
žákovi
Související akce a projekty:
Vystoupení žáků na akcích města - Štěpánská koleda - Školy v přírodě - Práce ŽAPANS
(žákovský parlament) - Zájmová činnost – kroužky a kluby - Projekt Ovoce do škol - Sportovní
aktivity a soutěže - Spolupráce s MŠ, mezi vrstevnické vzdělávání - Práce třídních učitelů,
třídnické hodiny, sociometrická šetření - Spolupráce s rodiči - Integrace dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami v běžné škole
V tomto školním roce jsme se často setkávali a snažili se řešit problematiku nepravidelné školní
docházky žáků převážně z romských rodin. Někteří byli viděni v době školního vyučování
venku, případně odpoledne jinými dětmi. Rodiče jim to omlouvají, mnohdy však se značným
zpožděním nebo až po několika upozorněních třídním učitelem. Navíc často nejsou uváděné
telefonní kontakty na rodiče aktivní, děti nenosí žákovské knížky nebo je nemají podepsané.
Tyto děti pravidelně jednou až dvakrát týdně chybějí, údajně z důvodů nevolnosti nebo zaspání,
podobné výmluvy se často podobají – z těchto důvodů máme podezření na skryté záškoláctví.
Většinou se jedná o žáky s velmi špatným prospěchem, kteří vyžívají značných výhod v podobě
podpůrných opatření – asistent, minimální výstupy, IVP, podpora při výuce apod. Základním
předpokladem toho, že budou tato opatření smysluplná, je pravidelná docházka dítěte do školy.
Třídní učitelky ve spolupráci s preventivním týmem se snaží s rodiči jednat, přesvědčovat je,
aby se nad tímto jevem zamysleli, zvát je na konzultace do školy, případně informovat OSPOD.
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Výchova k volbě povolání a výchovné poradenství 2018/2019
V průběhu školního roku 2018/2019 bylo postupováno v souladu s plánem výchovného poradce
a podle aktuálních potřeb vyučujících a žáků. Na splnění úkolů se kromě výchovného poradce
podílelo vedení školy, třídní učitelé, metodik prevence sociálně patologických jevů, pedagogičtí
asistenti a zákonní zástupci žáků.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
K 30. červnu 2019 navštěvovalo naši školu celkem 46 žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, z toho 11 dětí bylo žáky dvou speciálních tříd - třídy VII. AT a třídy X. AT.
Třídu VII. AT navštěvovali:
2 žáci druhým rokem
1 žák čtvrtým rokem
2 žáci pátým rokem
1 žák jedenáctým rokem

Třídu X. AT navštěvovali:
1 žák prvním rokem
2 žáci druhým rokem
1 žák sedmým rokem
1 žák devátým rokem
1 žák desátým rokem

Třídy základní školy navštěvovalo 34 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - 19 žáků na
1. stupni a 15 žáků na 2. stupni.
Na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonných zástupců byl pro
18 žáků z běžných tříd základní školy v průběhu školního roku vypracován individuální
vzdělávací plán, který je jednotlivými vyučujícími hodnocen vždy v pololetí a na konci školního
roku.
Na tvorbě individuálních plánů spolupracují vyučující jednotlivých předmětů s třídním
učitelem a výchovným poradcem.
Osmi žákům byla školským pedagogickým zařízením doporučena pedagogická intervence, na
kterou docházeli 1x, někteří 2x týdně.
Výchovný poradce dále pomáhá při výběru speciálních učebnic a pomůcek, sleduje platnost
vyšetření žáků, na poradách informuje ostatní učitele o nových vyšetřeních, problémech a
následných závěrech vyšetření žáků, závěry z vyšetření zapisuje do tabulky školní evidence. V
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průběhu školního roku probíhala komunikace se zástupci poradenských zařízení - zejména s
pracovníky PPP Karlovy Vary, Sokolov; SPC Sokolov, SPC Karlovy Vary, SPC Cheb a SPC
pro sluchově postižené Plzeň.

Řešení výukových a výchovných problémů
V průběhu roku bylo uskutečněno několik individuálních pohovorů a jednání s rodiči i s žáky.
Jednalo se zejména o zhoršení školního prospěchu žáků, zanedbávání školní docházky, řešení
vztahů mezi spolužáky.
V měsíci listopadu proběhla konzultační návštěva Střediska výchovné péče Karlovy Vary, kde
pobýval jeden žák základní školy.
Kariérové poradenství
Cílem kariérového poradenství je integrace vzdělávací, informační a poradenské podpory
vhodné volby vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění. Škola v této oblasti
spolupracuje nejen se středními školami a školskými poradenskými zařízeními, ale i s ostatními
institucemi jako je Městský úřad Nové Sedlo nebo Úřad práce České republiky v Sokolově.
Škola žákům v rámci přípravy k volbě povolání ve školním roce 2018/19 zprostředkovala a
umožnila tyto aktivity:

● vycházející žáci i zákonní zástupci žáků byli seznamováni s požadavky přijímacího
řízení na střední školy průběžně a to formou konzultací ve škole či informacemi na
webových stránkách školy
● žákům je pravidelně nabízena příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka a
matematiky
● žáci navštívili výstavu škol v Ostrově – 27. 9. 2018
● žáci navštívili výstavu škol v Sokolově – 11. 10. 2018
● zástupci některých středních škol navštívili vycházející žáky v hodinách a informovali
je o možnosti vzdělávání na dané škole
● 6. 11. 2018 navštívili vycházející žáci SPŠ Ostrov, kde jim byly nabídnuty a prakticky
předvedeny všechny studijní obory, které průmyslová škola vycházejícím žákům
základních škol nabízí
● žáci se mohli informovat o aktuálních nabídkách na nástěnce k volbě povolání, která je
umístěna v mezipatře školy a je pravidelně aktualizována
● v průběhu října a listopadu dostali žáci katalog Atlas škol karlovarského regionu se
seznamem škol, oborů a potřebných informací k vyplnění přihlášek
● přihlášky na střední školy se dále žáci učili vyplňovat společně s výchovným poradcem
● dvě přihlášky na střední školy a zápisový lístek obdrželi žáci v prvním únorovém týdnu
společně s důležitými informacemi k jejich odevzdání
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● problematika volby povolání se na naší škole nevyučuje jako samostatný předmět, ale
je rozvržena do vyučovacího předmětu Výchova k občanství a zdraví a předmětu
Pracovní činnosti
● k volbě povolání se žáci vrací i v předmětu Informatika, kde mají možnost pracovat s
informacemi na PC, využít nabízené dotazníky či testy zaměřené na volbu povolání
● žákům je doporučováno a zároveň umožněno navštívit dny otevřených dveří na
jednotlivých středních školách

Spolupráce ZŠ a MŠ
Spolupráce základní školy s mateřskou školou úspěšně probíhá již několik let. V letošním
školním roce proběhly tyto vzájemné aktivity:
● předškolní děti navštívili v říjnu a v květnu žáky prvního stupně, kdy ve škole proběhly
projektové dny - Den se školkou a Den dětí
● žáci školního parlamentu docházeli do MŠ číst dětem před spaním pohádku
● koncem dubna navštívili předškoláci v doprovodu paní učitelky, paní asistentky a paní
ředitelky dílny naší ZŠ, kde si pod vedením starších žáků ZŠ vyrobili z keramiky dárek
ke Dni matek
● žáci deváté třídy se v červnu aktivně zúčastnili slavnostního aktu pasování předškoláků
na školáky
● škola spolupracuje s mateřskou školou také při pořádání kulturní akce, která je pořádána
městem – konkrétně se jedná o Adventní vystoupení
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Další vzdělávání výchovného poradce
●
●
●
●
●

Setkání výchovných poradců
Seminář ČŠI K. Vary
Poradenské pracoviště v systému inkluzivního vzdělávání
Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání ve školách
Novely právních předpisů od 1. 1. 2019 – 28. 1. 2019

Hodnocení environmentální výchovy – školní rok 2018 / 2019
Environmentální výchova se prolíná téměř všemi výukovými předměty a je posílena některými
tradičními projektovými dny (Den Země, Den stromů, Den vody atd.). Stěžejní činností je
praktická péče o školní pozemky, recyklace odpadů a šetření energiemi.
Práce na školním pozemku, jeho kultivace a pozorování přírody je nezaměnitelným prvkem
v činnostech EVVO. Žáci mají možnost sami sledovat ekologické vazby v přírodě a utvářet si
tak kladný vztah k životnímu prostředí. Nedílnou součástí environmentální výchovy jsou
exkurze do ekocenter v Karlovarském kraji, případně do míst, kde dochází ke zpracování
odpadu, což žáky přesvědčí o užitečnosti recyklace v běžném životě.
Na seznamu níže uvedených aktivit je patrné, že jsme environmentální výchově věnovali
hodnotnou část školního roku, zvláště návštěvy ekocenter, kde žáci spatří živá hospodářská
zvířata a seznamují se ze základy udržitelného zemědělství, jsou pro některé žáky velmi
přínosné, neboť na sídlištích ve městech se s těmito činnostmi nikdy nesetkají.
Škola pokračovala v účasti na celorepublikovém projektu Laborky, který přináší do výuky
zajímavé prvky badatelského přístupu k učení.
Ve školním roce 2018/2019 se naše škola aktivně zapojila do těchto činností z oblasti
environmentální výchovy:
Průběžně:
 Snaha o úspory energií – topení, elektrický proud
 Péče o zeleň kolem budovy školy, péče o pokojové rostliny ve třídách a na chodbách
školy (I. a II. stupeň)
 Péče o živočichy v zimním období (speciální třídy)
 Údržba školního pozemku (II. stupeň)
 Aktivní třídění odpadů ve třídách – papír, plast (I. a II. stupeň)
 Přírodovědné vycházky do okolí školy (I. a II. stupeň)
září - prosinec




Ukázka dravců a sov a jejich letových dovedností (I. a II. stupeň)
Beseda o nejbohatších ekosystémech na planetě Zemi - pralesích – význam, ohrožení a
ochrana pralesů (I. a II. stupeň)
Zahájení sběru podzimních plodů (I. stupeň)
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leden - únor



Beseda Oceány světa – význam, ohrožení a ochrana oceánů (I. a II.stupeň)
Ochutnávka cizokrajného ovoce v rámci projektu Ovoce do škol (I. a II. stupeň)

březen - duben







Beseda o Islandu – příroda a kultura Islandu (II. stupeň)
Školní kolo biologické olympiády (II. stupeň)
Planeta Země Kolumbie - cestopisný dokument (4 + 5. tř. + II. stupeň)
Okresní kolo biologické olympiády (II. stupeň)
Projektový den „Den Země“ (celá škola)
Přírodovědné dopoledne v rámci projektu Laborky.cz s žáky II. stupně, z Oloví a
Krajkové

květen - červen











Návštěva skládky odpadů v Černošíně (8. a 9. třída)
Třídní výlet po okolí Nového Sedla – 7. třída
Laboratorní práce „Mohl život přiletět z vesmíru?“
Přírodovědná soutěž ŽAPAS – poznávání rostlin (I. stupeň)
Škola v přírodě Itálie (I. a II. stupeň)
Ukázka výcviku služebních psů z vazební věznice Horní Slavkov (I. a II. stupeň)
ZOO Plzeň – 9. třída
Laboratorní práce „Může se člověk opálit i za oknem?“
ZOO Plasy – 2. a 6. třída
Statek Bernard Královské Poříčí – krmení hospodářských zvířat

DC
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) probíhalo podle plánu. Využito bylo
financování z projektu šablony a dále se konaly některé semináře ve spolupráci s MAS
Sokolovsko.
Vybraní učitelé se účastnili semináře zaměřeného na jednání s problémovými rodiči.
Pedagogové se vzdělávali především v oblastech rozvoje gramotností a osobnostně sociálním
rozvoji. Ve školním roce proběhlo i dvoudenní školení zaměřené na vybavení nové učebny
přírodních věd a dílen. Školena byla především práce s elektronickými čidly a softwarem, dále
vybraní učitelé získali základy robotiky.
Škola využila nabídky ČŠI a vyslala na DVPP učitele, kteří získali informace o uvolněných
úlohách mezinárodního testování PISA.
Vedoucí klubů, které budou působit v letošním školním roce, absolvovali semináře se
zaměřením na badatelsky orientovanou výuku, čtenářskou a matematickou gramotnost a
dovednosti při vedení zábavných forem výuky.
Výchovný poradce se vzdělával na semináři orientovaném na školní poradenské pracoviště.
Vzdělávání se týkalo také vychovatelek ve školní družině, které absolvovaly kurz se zaměřením
na klub zábavné logiky a deskových her.
První část dvouletého studia pro preventisty sociálně patologických jevů absolvovali dva
pedagogové školy, ukončit studium by měli v roce 2020, čímž škola opět získá kvalifikovaného
metodika prevence, který je v současné době ve škole velmi potřebný.
Tři učitelé se vzdělávali k získání kvalifikace na vysoké škole, z nichž jeden dosáhl titul Bc.
Ředitel školy zahájil studium školského managementu z hlediska prohlubování kvalifikace a
úspěšně dokončil první ročník.

Aktivity školy a prezentace na veřejnosti
Základní škola se i ve školním roce 2018/2019 snažila zapojit do života města a podílet se na
kulturním a společenském životě. Žáci školy pokračovali ve vystoupeních na akcích města, jako
je Advent, městská pouť, nebo Svatováclavské posvícení.
Škola s podporou města pořádala již tradiční Štěpánskou koledu v místním kostele, která se
svou obsazeností stala velmi oblíbenou pro širokou veřejnost. Zmíněn by měl být i
reprezentační ples školy, který se snaží o neformální setkávání s rodiči a přáteli školy. Recitační
soutěž, která se již čtvrtým ročníkem konala v atriu MÚ Nové Sedlo, se postupně také stává
kulturním koloritem města.
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Ze sportovních akcí, které škola pořádala, je potřeba vyzdvihnout IV. ročník Běhu kolem Anny,
okresní kolo ligy škol ve stolním tenise a okrskové kolo turnaje McDonald Cup. Okresní kolo
ve stolním tenise pořádá škola již několik let a za přispění města je z této soutěže okolními
školami velmi dobře hodnocená akce, při které děti obdrží hodnotné ceny za své výkony, což u
jiných pořadatelů nebývá samozřejmostí.
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Účast na soutěžích v roce 2018/2019
Sportovní soutěže
Celá škola se účastnila celostátní soutěže Olympijský víceboj
I. stupeň ZŠ se účastnil Ligy škol i soutěží pořádaných Karlovarským krajem. Podle
následujícího seznamu je patrné, že ZŠ Nové Sedlo se může pochlubit vynikajícími výsledky,
zvláště pokud si uvědomíme, že školy z větších měst mají výrazně širší možnosti pro výběr
účastníků soutěží.
Šachy

3.místo v krajském kole

Šplh

1.místo v okresním kole

Přehazovaná 4.místo v okresním kole
Stolní tenis

4.místo v okresním kole

Bowling

4.místo v okresním kole

Minivolejbal 5.místo v okresním kole
Přespolní běh 5.místo v okresním kole
II. stupeň ZŠ se účastnil soutěží AŠSK, na druhém stupni je situace při výběru sportovců
výrazně horší a některých soutěží se škola nemohla účastnit, neboť by nebyla schopna
postavit družstva.
Stolní tenis dívky z 2. místa v okresním kole postoupili do krajského kola, tam obsadily 4.
místo.
Florbal - účast v okrskovém kole
V posledních letech se snažíme žáky motivovat i k účasti ve vědomostních soutěžích, ačkoliv
je obrovská konkurence především účastí víceletých gymnázií, přesto se žáci naší školy
umisťují ve vědomostních soutěžích na předních příčkách výsledkové listiny.
Vědomostní soutěže
Mladí zdravotníci
druhý stupeň

1. místo v oblastním kole

první stupeň

3. místo v oblastním kole

Oba týmy postoupily do krajského kola, ale neúčastnily se, neboť termín soutěže se kryl se
školou v přírodě.
Dopravní soutěž

5. místo v okresním kole

Konverzace v anglickém jazyce

4. místo v okresním kole
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V dějepisné, biologické olympiádě a Pythagoriádě se žáci umístili v první polovině výsledkové
listiny a dokonce předčili i velké množství soutěžících z gymnázií a výběrových škol.
Vedle soutěží a olympiád se škola účastnila vzdělávacích akcí, které žákům umožňují získávání
znalostí a dovedností zábavnou formou a zajišťují vzdělávání v souvislostech s běžným
životem. Velmi zajímavou formou vzdělávání jsou i školy v přírodě a lyžařský výcvik.
V letošním školním roce jsme uspořádali školu v přírodě v Itálii. Žáci měli možnost na výletech
vidět reálně to, o čem se jen učí v učebnicích, měli možnost si vyzkoušet využití znalost cizího
jazyka v praxi. Taktéž na lyžařském výcviku si žáci osvojili dovednosti, které mohou využít
v dalším životě a vyzkoušeli si populární sport, který je v současné době neoblíbenějším zimním
sportem.
Žáci vybraných tříd se také zúčastnili zahraniční exkurze do Buchenwaldu v rámci výuky
dějepisu a německého jazyka.
Do výuky tělesné výchovy byla zařazena i výuka sebeobrany, která byla zároveň i formou
projektu proti násilí na školách. Bohužel výuka byla zpoplatněna a v dalších letech škola
využije jiné formy boje proti násilí a šikaně.
Škola pořádala i mimoškolní volnočasové vzdělávání, otevřela několik kroužků a klubů, z nichž
některé byly financovány z projektu OP VVV Šablony. Po celý rok jsme dále spolupracovali
se ZUŠ Nová Role, žáci měli možnost se přihlásit do výtvarných i hudebních oborů. ZUŠ
hostuje v budovách školy a zájem žáků je poměrně dostatečný, aby ZUŠ mohla v Novém Sedle
pokračovat.
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Stručný přehled akcí, kterých se účastnila škola v roce 2018/2019
Projektový den - " Chování za
mimořádných událostí"
Volby do školního parlamentu
Předvádění dravců
Sebeobrana
Běh štěstí
Prevence rizikového chování - spaní ve
škole
Vystoupení žáků na Svatováclavském
posvícení
Beseda o pralesích
Výstava škol v Ostrově
Logická olympiáda
Přespolní běh
Slavnostní předání nové učebny a dílny
Návštěvy knihovny
Beseda se spisovatelkou Zuzanou
Pospíšilovou
Projekt - Inženýr Junior
Projekt - Týden evropské kuchyně
Výlet Praha - 100 let české státnosti
Projektový den - 100 let české státnosti
(vysazení lípy republiky)
Projektový týden – Evropská kuchyně
Den se školkou
Prezentace SŠ logistické
Návštěva SŠ Ostrov
Stolní tenis okresní kolo
Soutěže ve sběru podzimních plodů
Dopravní výchova v DDM Sokolov
Projektový den - Adventní tvoření
Zahájení adventu - stánek, vystoupení
Mikuláš a čert ve škole
Filmová produkce - Síla lidskosti
eTwinning - vánoční přání
Prevence rizikového chování
Prevence rizikového chování
Bowling
Nábor - kadeřnice a kosmetičky
Návštěva muzea v Sokolově
Výlet - Marktredwitz
Florbal
Dějepisná olympiáda
Minivolejbal
Ples školy

Přehazovaná
Konverzace v anglickém jazyce
Projekt knihovny - "Nekoktám, čtu"
Přehazovaná
Lyžařský výcvik
Zahájen kurz plavání
Přednáška s PČR
Matematický klokan
Šachy krajské kolo
Projektový týden zdraví
Přednáška - zubní hygiena
Nakupování se zdravou5
Recitační soutěž - školní kolo
Filmová projekce Planeta Země Kolumbie
Beseda v knihovně s autorkou komiksů
Biologická olympiáda
Šplh
Beseda s pilotem (ČS.letci za 2.sv.války)
Násobilkový král - školní soutěž
Projektový den - Den Země
Přírodovědné dopoledne se ZŠ Oloví
MC Donald´s CUP
Den s MŠ - dílny
Výlet - Buchenwald
Dopravní soutěž
Drogový vlak
Putování za zdravým jídlem
Bubnování
Reprodukční zdraví
Vystoupení žáků na Novosedelské pouti
Leonardo da Vinci - výstava s přednáškou
ve škole
Beseda v knihovně se spisovatelkou L.
Rožnovskou
Petanque
Běh kolem Anny
ŠvP v Itálii
Ukázka výcviku psů (celá škola)
Pasování na čtenáře
ZOO Plzeň
Pasování předškoláků
ZOO Plasy
Výlet - Mariánské Lázně
Školní výlety
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Kontrolní činnost
Dne 12. dubna 2019 byla vykonána na Základní škole, okres Sokolov veřejnosprávní kontrola
na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991
Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů, kontrola neshledala žádná opatření k
nápravě.
V průběhu školního roku 2018/2019 dále probíhala průběžná kontrola prasklin ve zdivu budovy
Masarykova 425 a docházelo i k měření budovy odborníky ze Sokolovské uhelné a.s.
Dne 25. dubna 2019 proběhla kontrola v souladu s ustanovením §6 odst. 4 písm. o) zákona č.
582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a
ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění
pozdějších předpisů. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

8. března 2019 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje, kontrola byla
zaměřena na plnění hygienických norem ve školní kuchyni a jídelně. Kontrolu provedla
Gabriela Boštíková DiS.
Při kontrole byly zjištěny drobné nedostatky ve vybavení kuchyně a stáří některých
zařizovacích předmětů. Nedostatky nebyly hrubým ani závažným porušením žádných předpisů,
jednalo se o zrezlé mřížky výpustí a umístění židle s oprýskaným povrchem. Všechny
nedostatky byly odstraněny dle požadavků. Dále byl kontrolován spotřební koš, kde byly
shledány drobné nedostatky, ale jídelníček byl celkově hodnocen jako „velmi dobrý jídelníček“.
Každoroční prověrka bezpečnosti práce v roce 2017 poukázala na nevhodné osvětlení
v tělocvičně ZŠ. Osvětlení bylo opraveno a následující prověrka proběhla bez závad.
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Opravy a úpravy školy a jejího okolí, zkvalitňování funkčnosti a
vybavenosti
Opravy školních budov jsou jedním z hlavních výdajů z rozpočtu zřizovatele vzhledem k jejich
stáří. Největším problémem jsou havarijní situace, kdy musí být použité částky z rozpočtu,
určené pro jinou oblast rozvoje. Vzhledem k tomu, že je zřizovatel vstřícný a nápomocný řešit
finančně náročnější opravy, daří se škole průběžně modernizovat podmínky pro vzdělávání.
Ve školním roce 2018/2019 se podařilo dokončit opravy všech sociálních zařízení v budově
Masarykova 425, dále jsme zajistili výměnu podlahových krytin ve třech třídách. V budově
Masarykova 2017 se podařilo vyměnit některé stoupačky, které byly v havarijním stavu a
způsobovaly nemalé problémy při běžném chodu školy.
Pokračovali jsme ve výměně školních tabulí a vybavenosti školy audiovizuálními učebními
pomůckami. Začali jsme s obnovou školního nábytku a to nákupem skříně pro ukládání
pomůcek v nové učebně přírodních věd, která je v současné době plně funkční a je využívána
jak k výuce, tak k mimoškolní činnosti. V budovách byly vymalovány prostory, které již dle
hygienických norem bylo nutno opatřit novým nátěrem.
Značné finanční položky bylo nutno investovat do školní jídelny, v letošním roce byly
zakoupeny stroje a zařízení, jako je nový konvektomat, nový sporák s troubou a ještě bude
zakoupena nová myčka na nádobí. Na investice byly využity plánované částky v rozpočtu a
fondy školy.
Pořízený majetek 2018/2019
Interaktivní tabule
Křídová tabule
Projektor
Mikroskop s kufrem – 10ks
Tiskárna
Rádio
Televizor s držákem
Žaluzie do chemie
Konvektomat do ŠJ
Sporák do ŠJ
Sejf do kanceláře ŠJ
Pylonová tabule
Tablet
Notebook
Skříně do kuchyně
Stativ
Elektrický vysoušeč rukou

23

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, příspěvková organizace
Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo
tel.: 352 669 339 / email: reditel@zsnovesedlo.cz / www.zs-mestonovesedlo.cz

Publicita školy
Publicita školy probíhá především prostřednictvím internetových stránek, na kterých může
publikovat každý učitel školy. Prezentují se především aktivity, které nejsou běžnou součástí
výuky. Některé informace škola prezentuje formou článků v Novosedelských listech a
v Sokolovském deníku.
Prezentace probíhá i formou výstavek, akcí na adventním jarmarku, nebo formou kulturních
vystoupení.
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Spolupráce se zřizovatelem školy
Spolupráce se zřizovatelem je velmi prospěšná a je potřeba konstatovat, že zřizovatel škole
věnuje veškerou péči, která je třeba. Škola získala dostatečně vysoký rozpočet pro činnost a
správu svěřeného majetku. Zřizovatel vypomohl škole rozpočtovým opatřením, ve kterém
zafinancoval nákup nového konvektomatu do školní kuchyně, dále se věnuje správě budov a
náročnější akce realizuje sám, neboť škola nemá dostatečné zkušenosti s rozsáhlými opravami
budov.
Zřizovatel opětovně podpořil mimoškolní vzdělávání formou dotací na kroužky a dále
grantovým systémem, který škola využila na tradiční akce jako Běh kolem Anny, nebo školní
ples. Podporovány byly také výjezdy žáků na školy v přírodě a lyžařské kurzy, čímž rodičům
žáků ušetřil nemalou částku.
Celkově je spolupráce na velmi dobré úrovni a zřizovatel věnuje vzdělávání ve městě velkou
pozornost.

Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy jsou za kalendářní rok 2018.
Hospodaření příspěvkové organizace probíhalo v souladu se schválenými rozpočtovými
pravidly a skončilo k 31. prosinci 2018 ziskem ve výši 44 450,60 Kč.
Příspěvková organizace hospodaří s prostředky od zřizovatele a s prostředky ze státního
rozpočtu MŠMT ČR, prostřednictvím rozpočtu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Vedle
hlavní činnosti provádí také doplňkovou činnost (hostinská činnost, pronájem nebytových
prostor).

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola byla ve školním roce 2018/2019 zapojena do mezinárodní spolupráce evropských škol
eTwinning. Spolupracovala na dvou projektech.
V rámci Etwinningového projektu Christmas Cards jsme vytvořili a napsali vánoční přání našim
partnerům z 9 evropských států, jmenovitě Slovensko, Itálie, Irsko, Švédsko, Řecko,
Rumunsko, Litva, Francie a Španělsko. Před vánočními svátky pak naši žáci s nadšením
očekávali přáníčka z různých koutů Evropy, stejně jako jejich evropští kamarádi. Společným
dorozumívacím jazykem byla angličtina.
Druhý projekt se zabýval zdravou výživou a dorozumívací jazyk byla němčina.
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Realizované projekty financované z cizích zdrojů
V průběhu školního roku 2018/2019 nadále probíhala spolupráce na projektu Laborky.cz,
přínos tohoto projektu je především v edukaci vyučujících přírodních věd, kteří mohou do hodin
zařazovat badatelsky orientovanou výuku formou jednoduchých pokusů, které znázorňují
běžné fyzikální a chemické jevy a procesy.
Ve školním roce 2018/2019 byl ukončen projekt „Kvalitnějšího vzdělávání žáků na ZŠ Nové
Sedlo“ s reg. č.„CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004182“, v rámci projektu Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, jedná se o podporu škol formou „šablon – zjednodušeného
vykazování“. Tento projekt přinesl škole finanční prostředky ve výši 619.844,- Kč.
Zároveň se na přelomu roku 2018/2019 odstartoval druhý projekt Šablony II – „Kvalitnější
vzdělávání žáků pro život“, reg, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011805 který zahrnuje
činnosti, jako jsou navazující kluby deskových her a logiky, čtenářské kluby a nově budou
otevřeny ještě badatelské kluby a klub určený pro práci s tablety. Některé kluby budou
realizovány i ve školní družině a stanou se náplní volnočasového vzdělávání.
Aktivity jsou směřovány i na pedagogy a jejich vzájemnou spolupráci, včetně výjezdního
zasedání. Bude probíhat spolupráce pedagogů, tandemová výuka a další aktivity pro zlepšení a
obohacení pedagogické práce. V materiální oblasti škola získá 965 549,- Kč. Projekt končí až
ve školním roce 2020/2021.
Inženýr junior je projekt, který financuje Střední průmyslová škola v Ostrově a zapojuje žáky
osmého ročníku do světa CNC obrábění a dalších průmyslových aktivit. Žáci projdou několika
workshopy, které jsou zaměřeny na počítačem řízené obrábění, 3D tisk a další moderní aktivity.
Projekt zapojuje i jednoho vyučujícího, který je vyškolen jako jeden z lektorů aktivit. Pro velký
zájem žáků, bude škola v zapojení do projektu pokračovat i v budoucnu.

.
V Novém Sedle dne 31. srpna 2019

Mgr. Josef Sekyra, ředitel školy
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