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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. Bc. 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. 2021 škola vykazovala v běžných třídách 181 žáků, z toho 92 dívek (1. st. 96,
50 dívek).
Průměrný počet žáků v běžných třídách 1. stupně činil 18,8 žáků, na 2. stupni 20,25 žáků a za
celou školu činil průměr 20,11 žáků.
Školní družina měla 2 oddělení, do kterých bylo k datu 31. 10. 2021 zapsáno 47 žáků prvního
stupně ZŠ.
Ve školní jídelně se k datu 31. 10. 2021 stravovalo 123 žáků, z toho z prvního stupně 76 a
z druhého stupně 47 žáků. Celkově měla školní jídelna 218 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, Vintířov).
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Údaje o školské radě
Školská rada pracovala ve školním roce 2021/2022 ve složení:
za pedagogy: Mgr. Brigita Möcklová a Mgr. Lenka Žišková
za rodiče: Irena Slavíčková DiS. 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. Školská rada se sešla celkem dvakrát a byla vždy seznámena
s povinnými informacemi podle školského zákona.
Se školskou radou byla prodiskutována celoškolní motivační soutěž pro žáky a dále případné
změny v organizaci rozvrhu ve školním roce 2022/2023. Školská rada byla seznámena s vizí
školy a dále se záměry zapojit se do výzvy SFŽP Přírodní zahrady.

Přehled oborů vzdělávání ve školním roce 2021/2022
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 2021/2022
Ve školním roce 2021/2022 pracovalo v Základní škole Nové Sedlo 18 pedagogických
pracovníků a 9 provozních zaměstnanců.
V tabulkách není zahrnuta jedna kuchařka, která je financována z hospodářského výsledku
(příjmy za cizí strávníky)

Pedagogičtí zaměstnanci 2021/2022
Mgr. Bc. Josef Sekyra

ředitel školy, školní metodik prevence

Mgr. Lenka Žišková

zástupce ředitele, výchovný poradce

Mgr. Daniela Ševčíková

učitelka, koordinátor ŠVP, předseda předmětové komise

Mgr. Brigita Möcklová

učitelka, předsedkyně metodického sdružení

Mgr. Jaroslava Cervanová

učitelka, koordinátorka školního parlamentu

Mgr. Hana Smržová

učitelka, školní metodik prevence

Marcela Procházková

učitelka

Bc. Dagmar Tonhauzerová

učitelka

Ing. Petra Strejcová

učitelka

Bc. Jiří Machulka

učitel

Mgr. Tereza Vašíčková

učitelka na MD

Mgr. Lenka Chmeliczek

učitelka

Milada Havrdová

Učitelka, zástup za MD

Mgr. Dita Fialová

učitelka

Klára Gvizdová

vychovatelka ŠD na MD

Šárka Kohoutová

vychovatelka, zástup za MD

Štěpánka Pokorná

vychovatelka ŠD na MD

Ivana Prečanová, DiS.

vychovatelka zástup za MD

Oldřiška Kohoutová

asistent pedagoga

Bronislava Machačková

asistent pedagoga

Hana Holubová

asistent pedagoga
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1. st.
2. st.
Celkem
Vychovatelky
Asistent pedagoga

Celkem
učitelů
6
7
13

Z toho žen

Nekvalifikovaní

6
5
11

1
3
4

2
3

2
3

1
0

Celkem učitelů, vychovatelů a AP
Kvalifikovanost:
1. stupeň

Přepočet na plně
zaměstnané
5,8
7
12,8
2,0
2,14

18
83,3 %

2. stupeň

42,9 %

vychovatelky

50%

asistent pedagoga

100%

Kvalifikovaní jsou uváděni k poslednímu dni školního roku 2021/2022.

Provozní zaměstnanci 2021/2022
Blanka Urbánková
Jaroslav Punčochář
Slavina Holcmanová
Doris Parkániová
Lenka Pokorná
Hana Šimicová DiS.
Silvia Zolnajová
Anna Szabová

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

Ulrike Chourová (do 31.12. 2021),
Jitka Pokorná (od 1.1. 2022)

Pomocník v kuchyni

Provozní
zaměstnanci
Školníci
Uklízečky
Kuchařky
Admin.pracovnice
Celkem

Z toho žen

Celkem
1
3
3
1
8

0
3
3
1
7
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Přepočet na plně
zaměstnané
1,0
2,47
2,44
1,0
6,91
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do základní
školy ve školním roce 2021/2022
Na zápis k povinné školní docházce se dostavilo 28 žáků a 4 žáci po odkladu.
Z celkového počtu 32 žáků:
 8 žáků požádalo o odklad školní docházky
Ve školním roce 2022/2023 nastoupí do první třídy základní školy v Novém Sedle 24 žáků.

Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu
ŠVP vychází z materiálně technického zabezpečení školy a současně využívá dlouhodobě
úspěšných aktivit školy. Je několik oblastí, které škola v současné době preferuje. První oblastí
je environmentální výchova, tuto oblast započal již Mgr. Šíma při prvním vzniku Školního
vzdělávacího programu (ŠVP) s přívlastkem Zelená škola. Jde především o využití přírodních
podmínek v okolí školy, environmentální výchova je v současné době velké téma, které se
prolíná téměř všemi předměty v ŠVP. Rozšiřujícími aktivitami jsou průřezová témata, která
jsou realizována formou projektových dnů a dále zapojení školy do mezinárodního programu
Ekoškola.
Druhou oblastí, kterou škola rozvíjí je oblast umění a to především hudba a scénické ztvárnění.
Žáci školy navštěvují jak výtvarný, tak hudební obor v hostující ZUŠ, škola vystupuje na všech
významných akcích města a pořádá svou školní akademii a zpívání koled v místním katolickém
kostele na Sv. Štěpána - Štěpánská koleda.
Škola rozvíjí i sportovní aktivity žáků a zapojuje se do okresních a krajských soutěží, v ŠVP
jsou dvě hodiny tělesné výchovy rozšířeny o možnost volitelného předmětu zaměřeného na
sport. Škola pořádá sportovní soutěže a projektové dny. Jsme pořadateli okresního kola ve
stolním tenise a dále Běhu kolem Velké Anny a rodinného florbalového turnaje. Rozvoj pohybu
žáků je pro nás jednou z priorit.
Další oblasti jsou rozvíjeny v souladu s RVP ZV, ve kterém jsou ukotveny základní
kompetence a gramotnosti, které by měl žák při základním vzdělávání zvládnout.
Vzhledem ke změnám RVP a tím pádem i ŠVP dochází ve škole k rozvoji informatiky a
počítačové gramotnosti. Škola má díky zřizovateli a dotacím z MŠMT bohaté vybavení na
realizaci předmětu Informatika a od září 2022 vzdělává žáky podle nových standardů tohoto
předmětu. Poslední oblastí zaměření školy je nabídka mimoškolních aktivit, která umožňuje
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žákům smysluplné využití času v odpoledních hodinách a další rozvoj jejich kompetencí. V této
oblasti škola využívá zdrojů ze Šablon ESF a spolupráce se ZUŠ Nová Role.
Evaluace naplňování ŠVP je realizována testováním Českou školní inspekcí, do kterého se
škola dobrovolně hlásí vždy a dále využitím nástroje firmy SCIO, které provádí každoroční
testování žáků.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Výsledky vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2021/2022

Výsledky vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 neprospěli po opravných zkouškách tři žáci školy a budou opakovat
ročník.
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Na naší škole bylo ve školním roce 2021/2022 evidováno celkem 23 vycházejících žáků.
Jednomu žákovi bylo umožněno absolvovat devátý ročník a to desátým rokem povinné školní
docházky z důvodu opakování ročníku po návratu ze zahraničí.
Ve školním roce 2021/2022 ukončilo povinnou školní docházku 22 žáků – z toho: 20 žáků vyšlo
z 9. ročníku a 2 žáci z osmého ročníku.
Na osmileté gymnázium si v tomto školním roce nepodal přihlášku žádný žák.
12. a 13. dubna 2022 proběhl první a druhý termín jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté
maturitní obory středních škol a gymnázií.
Přehled o přijetí vycházejících žáků na střední školy:
● 10 žáků bylo přijato na maturitní obory - z toho:
3 žáci na Trivis K. Vary
1 žák na Střední školu stravování a služeb
1 žákyně na Střední uměleckoprůmyslovou školu K. Vary
1 žák na Střední školu lesnickou Žlutice
1 žákyně na Českou zemědělskou akademii v Humpolci
1 žák na SPŠ Ostrov
2 žáci na ISŠTE Sokolov


10 žáků bylo přijato na tříletý učební obor s výučním listem – z toho:

3 žáci na ISŠTE Sokolov
7 žáků na Střední živnostenskou školu Sokolov
Zákonní zástupci 2 žákyň osmého ročníku nepodali škole žádné informace o dalším umístění
svého dítěte.
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění
podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,
nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové
přípravy
Tento školní rok byl po dvou letech kombinace běžné výuky s výukou distanční opět tradiční.
Začátek školního roku znamenal pro některé žáky zátěž, projevující se potížemi s adaptací na
pravidelný školní režim a s dodržováním školního řádu. Během září a října se žákům dařilo pod
vedením pedagogů tyto problémy překonat a situace se stabilizovala. Během roku proběhlo
několik preventivních programů – například projekt PČR s názvem Zabraň šikaně, nebuď
lhostejný. Důležité pro prevenci však byly také školní akce, při kterých se potkávali žáci napříč
ročníky, učili se spolupracovat, respektovat názory ostatních, vyjadřovat své postoje, rozvíjeli
své talenty a svou kreativitu, objevovali tvůrčí schopnosti své i dalších spolužáků. Tyto akce
sice nejsou primárně preventivní, ale učí děti sociálním dovednostem a podporují vytváření
zdravých vrstevnických vztahů. Možná právě díky tomu nedošlo během roku k závažnějším
přestupkům a rizikovým jevům, o čemž svědčí například nízký počet udělených kázeňských
opatření.
Poděkování patří všem pedagogům, především však třídním učitelům. Během roku se opět
navázalo na osvědčenou spolupráci třídních učitelů se členy školního poradenského pracoviště
(ve složení Ředitel školy Mgr. Josef Sekyra, Zástupkyně ředitele a Výchovná poradkyně Mgr.
Lenka Žišková, Školní metodik prevence Mgr. Hana Smržová a Metodik EVVO Ing. Petra
Strejcová, Koordinátorka ŠVP Mgr. Daniela Ševčíková), spolupráci se zákonnými zástupci,
s poradnami nebo s OSPOD. Ze všech jednání byly pořizovány a archivovány záznamy.
Realizované aktivity, akce a projekty
Olympijský den a běh (celoškolní sportovní den), třídní výlety, adaptační cyklo pobyt žáků 7.
ročníku, lyžařský výcvik, Štěpánská koleda, projektový den – Velikonoční zvyky a obyčeje,
školní akademie.
Významným novým projektem, kterým se snažila škola podpořit zájem žáků o zlepšování
školních výsledků, zájem o utužování vztahů třídních kolektivů či aktivní zájem o celkové dění
ve škole i mimo školu byl první ročník celoroční soutěže „Soutěž mezi třídami o školní výlet“.
Body třídám v průběhu školního roku naskakovaly nebo byly naopak odebírány za zlepšování
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či zhoršování školních výsledků v hlavních předmětech, za účast na soutěžích (sportovních, v
soutěži ve čtení v cizím jazyce, recitační soutěži, ve vědomostních soutěžích....), za účast na
akcích školy (Štěpánská koleda, Běh kolem Anny, recitace ve školce....), za nezapomínání nebo
naopak za zapomínání šatních klíčků, školních pomůcek. Velmi významné body do tabulky
mohli přinést žáci, kteří aktivně pracovali v Ekotýmu či ve školním parlamentu ŽÁPANS.
Nesmíme také zapomenout na bodové přispění díky rodičům, babičkám, zákonným zástupcům,
kteří pekli moučník do soutěže "O nejlepší ovocný moučník" vyhlášené na Den stromů nebo
pomáhali žákům s výrobou podzimního strašáka či sbírali s dětmi podzimní plody - kaštany,
žaludy. Žáci si sami mohli odhlasovat vítězný výlet – vyhrála Techmania a ZOO v Plzni.
Smyslem těchto akcí bylo zapojit všechny děti do společných činností, obnovení sociálních
vazeb mezi dětmi, podpora pohybu a zájmových aktivit, posílení sounáležitosti se školou,
s pedagogy, se spolužáky.
I nadále jsou k dispozici 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. Tereza Šulová. 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.
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Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
K 30. červnu 2022 navštěvovalo naši školu celkem 27 žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami – 10 žáků na 1. stupni a 17 žáků na 2. stupni.
Na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonných zástupců byl pro
9 žáků v průběhu školního roku vypracován individuální vzdělávací plán, který byl
jednotlivými vyučujícími vyhodnocen v pololetí i na konci školního roku. O závěrech
hodnocení IVP škola pravidelně informuje jednotlivá školská poradenská zařízení. Na tvorbě
individuálních plánů spolupracují vyučující jednotlivých předmětů s třídními učiteli a
výchovným poradcem.
V průběhu školního roku byla 8 žákům školským poradenským zařízením doporučena
pedagogická intervence, na kterou žáci docházeli 1x, někteří 2x týdně. I přesto, že od druhého
pololetí školního roku 2020/2021 byly podmínky pro doporučování pedagogické intervence
žákům a její vykazování ministerstvem školství upraveny, intervence na naší škole nadále
probíhala pod vedením speciálního pedagoga Mgr. Hany Smržové. Některým žákům bylo dále
ze strany školských poradenských zařízení doporučeno doučování. Na naší škole bylo
doučování zajištěno v rámci programu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3
Národního plánu obnovy. Doučování bylo nabízeno všem žákům, kteří jej ať krátkodobě či
dlouhodobě potřebovali.
Ve třech třídách byl ve školním roce 2021/22 přítomen asistent pedagoga.
Výchovný poradce v průběhu roku 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 průběhu školního roku probíhala komunikace se zástupci poradenských zařízení zejména s pracovníky PPP Karlovy Vary, Sokolov; SPC Sokolov, SPC Karlovy Vary.
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Výchova k volbě povolání a výchovné poradenství 2021/2022
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 2021/2022 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
● dále elektronickou formou v elektronické ŽK, k informování žáků byly také využívány
žákovské maily
● žákům byla pravidelně nabízena příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka a
matematiky
● žáci navštívili výstavu škol v Sokolově - 7. 10. 2021
● vzhledem k epidemiologické situaci byla doporučena individuální návštěva výstavy
škol v Ostrově - 14. 10. 2021
● zástupce Úřadu práce v Sokolově (p. Dvořáková Kopecká) poskytl dne 16. 11. 2021
informace k výběru povolání a dalšího uplatnění jednotlivých oborů na trhu práce
● zástupci některých středních škol navštívili vycházející žáky v hodinách a informovali
je o možnosti vzdělávání na dané škole
● na konci školního roku navštívili žáci 2. stupně místní podnik O-I Manufacturing Czech
Republic, a. s. Nové Sedlo
● 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
13
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● dvě přihlášky na střední školy a zápisový lístek obdrželi žáci v prvním únorovém týdnu
společně s důležitými informacemi k jejich odevzdání
● 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
● žákům je doporučováno a zároveň umožněno navštívit dny otevřených dveří na
jednotlivých středních školách


V letošním školním roce naše škola pokračovala v účasti v projektu Inženýr JUNIOR,
který zaštiťuje SPŠ Ostrov již od roku 2018. Po jejím ukončení získávají žáci titul
Inženýr junior nebo Bakalář junior. Pověřeným pedagogem pro realizaci tohoto projektu
je p. uč. M. Procházková.

Hodnocení environmentální výchovy – školní rok 2021/2022
Ve školním roce 2021/2022 byla zapojena do EVVO aktivit celá škola, neboť cílem bylo zajistit
tzv. „Bronzovou cestu“ k získání titulu Ekoškola.
Ekoškola je mezinárodní projekt a zmíněný titul může škola získat při aktivitách, které jsou
trvale udržitelné a podporují šetrné chování k naší přírodě.
Stěžejní aktivity EVVO byly i v letošním školním roce- praktická péče o školní pozemky,
recyklace odpadů a šetření energiemi a zlepšování přírodního prostředí ve škole a v okolí školy.
Žáci v letošním roce při projektovém dnu vyrobili vyvýšené záhony na školní zahradě. Záhony
byly vyrobeny z jednorázových palet, čímž recyklovali materiál a dále veškerou zeminu do
záhonů získali z kompostování v předešlých letech. Do záhonů byla zaseta zelenina, kterou
v následujících měsících využívala školní jídelna.
Aktivity na školní zahradě byly podpořeny také místní podnikatelkou paní Petříkovou, která
žákům věnovala sazenice a další rostliny do naší nově vznikající zahrady.
Vedení školy pracovalo v průběhu druhého pololetí 2021/2022 na budoucí podobě zahrady
v okolí školy, v podzimních měsících roku 2022 bude vyhlášena výzva na realizaci přírodních
zahrad a škola by se ráda pokusila získat dotaci. Při této práci škole velmi pomohla místní
patriotka Ing. Petra Rubášová, která svými odbornými kompetencemi napomohla vytvořit
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projekt klimatické zahrady, která by měla sloužit žákům školy a měla by být estetickým prvkem
ve městě.

Akce EVVO ve školním roce 2021/2022
Průběžně:






Snaha o úspory energií – topení, elektrický proud, šetření s vodou na školním
pozemku – oprava okapu na hospodářské budově + zakoupení 1000 l barelu na
dešťovou vodu
Péče o zeleň kolem budovy školy – v rámci projektu Den Země zasazeny před 1. a
2. stupněm keře a stromy: 4x zlatý déšť + 2x tavolník, dále doplnění již stávajícího
živého plotu před 1. stupněm – keře 8x pámelník + 2x zasazeny keře svídy na
prostranství před 1. stupněm
před 2. stupeň zasazen muchovník, rododendron a magnolie a na školní zahradu
zasazena jabloň
Péče o pokojové rostliny ve třídách a na chodbách školy (I. a II. stupeň) – přesazení a
omlazení všech květin na chodbách 2. stupně
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Údržba školního pozemku (II. stupeň) – během celého školního roku – výroba šesti
vyvýšených záhonů a úprava prostoru mezi nimi pomocí kačírku
Aktivní třídění odpadů ve třídách – papír, plast (I. a II. stupeň) + výroba odpadových
košů na nápojové kartóny
Přírodovědné vycházky do okolí školy (I. a II. stupeň)
Sběr přírodnin, vytváření výrobků z nich a výstava těchto výtvorů v prostorách školy
(I. a II. stupeň)
Zapojení do mezinárodního programu EKOŠKOLA
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje
nepedagogických pracovníků
V letošním školním roce pokračovalo vzdělávání pedagogických pracovníků především
distanční formou. Většina DVPP bylo realizováno formou webinářů vzhledem ke karanténám
a omezením KHS.
Čtyři učitelé pokračovali ve studiu k dosažení kvalifikace, ředitel školy dokončil bakalářské
studium managementu školy a zástupkyně ředitele započala kvalifikační studium na UK
v oblasti řízení školy v rámci celoživotního vzdělávání.
Všichni učitelé se vzdělávali pro svou odbornost, Důraz byl kladen především na vzdělávání
v oblasti informatického myšlení, programování a počítačové gramotnosti. Jsou to oblasti, které
budou nové ve školním vzdělávacím programu od září 2022. Vzhledem k tomu, že se tyto
oblasti prolínají do celého ŠVP a všech předmětů, realizovali toto vzdělávání všichni učitelé.
Vedení školy spolupracovalo s dalšími školami v kraji v programu Disparity NPI.
Vedoucí školní jídelny a kuchařky byly vzdělávány na odborných seminářích, které se týkaly
hygienických podmínek ve školní kuchyni a dále na semináři o zdravé výživě ve školní jídelně.
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Aktivity školy a prezentace na veřejnosti
Základní škola se i ve školním roce 2021/2022 snažila zapojit do života města a podílet se na
kulturním a společenském životě. Především v podzimních a zimních měsících nebylo možné
naše tradiční akce realizovat společně s veřejností, vzhledem k již zmiňovaným hygienickým
opatřením. Vzhledem k zákazu shromažďování jsme realizovali advent a Štěpánskou koledu
pouze ve škole. Štěpánskou koledu jsme uskutečnili v kostele a celé vystoupení nahráli na web
naší školy a na stránky města Nové Sedlo. Snažili jsme se alespoň tímto způsobem prezentovat
žákovské dovednosti.
V jarních měsících již došlo k uvolnění situace a škola realizovala jak sportovní, tak kulturní
akce. Tradičně jsme s podporou města uspořádali již VI. ročník Běhu kolem Velké Anny, které
se účastnili především žáci základní školy a předškoláci z mateřské školy.
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Škola také uspořádala první ročník rodinného florbalového turnaje, který proběhl na školním
hřišti, tento turnaj bude škola pořádat i v následujícím roce, neboť máme zájem o společné
komunitní akce, které přibližují školu rodičům a rodinným příslušníkům.

Jako vrchol kulturní činnosti v roce 2021/2022 se 28. června po čtyřleté odmlce konala další
akademie Základní školy Nové Sedlo. Žáci školy předvedli průřez svého umění, od kulturních
vystoupení až po extrémní sportovní výkony. Školní akademie byla přístupná široké veřejnosti
a byla organizovaná ve spolupráci se zřizovatelem školy, který škole zapůjčil pódium.
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Společně s MÚ v Novém Sedle škola spolupracovala při slavnostním ukončení školní docházky
žáků z devátých ročníků.
Po odmlce proběhla společně se zřizovatelem recitační soutěž v prostorách atria MÚ Nové
Sedlo, která byla navštívena širokou veřejností.
Žáci naší školy se také opakovaně účastnili charitativní akce Krabice od bot, která má za úkol
udělat radost dětem z dětských domovů.
Škola také nezapomněla na seniory z našeho města, vyrobená přání a písně natočené na videu
předali žáci naší školy přímo v domově pro seniory v Loučkách. Bohužel hygienická opatření
neumožnila osobní setkání, jako probíhalo v minulých letech.
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Kontrolní činnost
Ve školním roce 2021/2022 proběhly dvě vnější kontroly


Kontrola KHS – neshledala nedostatky



Veřejnosprávní kontrola zřizovatele, která neshledala nedostatky



Kontrola České školní inspekce – neshledala porušení zákona a protokol o kontrole je
bez závad. ČŠI definovala slabé a silné stránky školy. Ředitel přijal opatření ke zlepšení
slabých stránek školy, což je sebehodnocení žáků na druhém stupni ZŠ a dále metodické
vedení nekvalifikované vychovatelky v družině. Opatření byla zaslána na ČŠI.
Inspekční zpráva je k nahlédnutí na www stránkách školy.

Opravy a úpravy školy a jejího okolí, zkvalitňování funkčnosti a
vybavenosti
V letošním roce práci s rozpočtem opět značně ovlivnila pandemie COVID 19 a dále především
inflace, která započala obrovské zdražování materiálu a vybavení, přesto se podařilo realizovat
většinu investičních akcí, které byly naplánovány.
Byly zakoupeny lavice do dvou učeben na druhém stupni základní školy, které jsou
pokračováním obnovy nábytkového fondu ve škole. Byla vytvořena učebna pro skupinovou
výuku, do které byl zakoupen atypický mobilní nábytek.
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V oblasti šaten a jídelny na druhém stupni byl oddělen prostor kuchyně novými dveřmi.
Zabránilo se tak vstupu nepovolaných osob do prostor kuchyně.

Vzhledem k dotacím, které poskytlo MŠMT na rozvoj počítačové gramotnosti a informatického
myšlení bylo zakoupeno 30 ks nových tabletů s OS Android, dále 10 ks notebooků DELL, sady
robotických stavebnic Microbit, Edison, VEX a nové 3D tiskárny. Celková dotace do ICT byla
519 tisíc Kč. Celou dotaci hradilo MŠMT z financí ESF.
V průběhu roku byla dokončena učebna robotiky a vznikla v podstatě nová učebna informatiky
a robotiky na prvním stupni ZŠ.
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Jako každý rok, proběhla etapa malování vnitřních prostor, podle hygienických požadavků.
V prostorách budovy Masarykova 217 byla provedena rekonstrukce další větve stoupaček a při
této akci byla zavedena teplá voda do některých tříd.
V prostorách cvičné kuchyňky byl rekonstruován nábytek a umístěn nový sporák, který byl
sponzorským darem paní Bělohlávkové.
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Publicita školy
Škola využívá k publicitě především své internetové stránky www.zs-mestonovesedlo.cz a dále
Novosedelské listy. Na internetové stránky mohou přispívat všichni učitelé a informovat tak o
chodu školy.
Komunikace s rodiči probíhá přes informační systém Edookit.

Spolupráce se zřizovatelem školy
Spolupráce se zřizovatelem je v dlouhé historii školy na vynikající úrovni. Zřizovatel akceptuje
potřeby školy a schvaluje škole dostatečný rozpočet na provoz a zájmovou činnost. Zřizovatel
také svým příspěvkem podporuje výjezdy žáků na školy v přírodě a na lyžařské výcviky.

Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy jsou za kalendářní rok 2021.
Hospodaření příspěvkové organizace probíhalo v souladu se schválenými rozpočtovými
pravidly a skončilo k 31. prosinci 2021 hrubým výsledkem hospodaření ve výši 119 211,67 Kč,
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na hrubém výsledku hospodaření se podílel i přeplatek za vytápění ve výši 108 199,- Kč, tato
částka byla odvedena zpět do rozpočtu zřizovatele.
Zlepšený výsledek hospodaření činil po odvodu přeplatku za teplo 11 012, 67 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).

Pandemie koronaviru ve školním roce 2021/2022
I v letošním školním roce byly ve vzdělávání značné změny vzhledem k pandemií SARSCOV2. Škola sice nebyla uzavřena, ale jednotlivé třídy byly v karanténách a do února 2022
nebylo možné realizovat žádné hromadné aktivity.
Na chodu školy se projevila i velká nemocnost učitelů a provozních zaměstnanců, kteří byli
v izolaci pro onemocnění koronavirem. Celkově byla nemocnost zaměstnanců školy největší
v historii, ale ačkoliv byla možnost využít deseti dnů k uzavření školy, tak tohoto nástroje
nebylo využito a škola byla v provozu celý školní rok.
Škola je momentálně díky podpoře MŠMT připravena na případnou distanční výuku a je
schopna zajistit pro žáky značné množství ICT techniky.

.
V Novém Sedle dne 31. srpna 2022

Mgr. Bc. Josef Sekyra, ředitel školy
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