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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. 2019 škola vykazovala v běžných třídách 179 žáků, z toho 90 dívek
(1. st. 104, 54 dívek). Ve třídách zřízených pro žáky s autismem a kombinovaným postižením
se vzdělávalo 10 žáků, z toho 3 dívky.
Průměrný počet žáků v běžných třídách 1. stupně činil 20,8 žáků, na 2. stupni 18,75 žáků, za
školu celkem 21 žáků. Do celkového 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. 2019 zapsáno 50 žáků prvního
stupně ZŠ.
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Ve školní jídelně se k datu 31. 10. 2019 stravovalo 144 žáků, z toho z prvního stupně 88 a
z druhého stupně 56 žáků. Celkově měla školní jídelna 251 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).

Údaje o školské radě
Školská rada pracovala ve školním roce 2019/2020 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. Bohužel se školská rada sešla pouze jednou, neboť se ve
školním roce projevila celostátní karanténa způsobená pandemií SARS– COV19. Zákonné
informace jsou členům školské rady zasílány elektronickou komunikací.

Přehled oborů vzdělávání ve školním roce 2019/2020
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 2019/2020
Ve školním roce 2019/2020 pracovalo v Základní škole Nové Sedlo 24 pedagogických
pracovníků a 9 provozních zaměstnanců. Navýšení pedagogických zaměstnanců je způsobeno
vyšším počtem asistentů pedagoga.
V tabulkách není zahrnuta jedna kuchařka, která je financována z hospodářského výsledku
(příjmy za cizí strávníky)
Pedagogičtí zaměstnanci 2019/2020
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 Chmeliczek

učitelka

Ing. Martin Kumpera

Učitel od 27.7. 2020 rozvázal pracovní poměr

Ivana Prečanová Dis.

učitelka

Mgr. Dita Fialová

učitelka od 1.8. 2020

Klára Gvizdová

vychovatelka ŠD od 11. 2019 MD

Lea Žižková

Vychovatelka zástup za MD do 31.8. 2020

Jana Nováková

Vychovatelka zástup za MD do 31.8. 2020

Štěpánka Pokorná

vychovatelka ŠD OD 11. 2019 MD

Oldřiška Kohoutová

asistent pedagoga

Milada Havrdová

asistent pedagoga

Veronika Dondová

asistent pedagoga

Jana Odehnalová

asistent pedagoga

Bronislava Machačková

asistent pedagoga

Věra Bukóciová

asistent pedagoga

Hana Holubová

Asistent pedagoga
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Provozní zaměstnanci 2019/2020
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
100 %
2. stupeň
62,5 %
speciální třídy
50 %
Vychovatelky
100%
asistent pedagoga
100%
Kvalifikovaní jsou uváděni k poslednímu dni školního roku 2019/2020

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

Celkem
učitelů
7
9
15

Z toho žen

Nekvalifikovaní

7
7
12

1(ve spec.třídě)
3
4

2
8

2
8

0
0

2,0
5,36

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 2019/2020
Na zápis k povinné školní docházce se dostavilo 25 žáků (22 nově + 3 po odkladu).
Z celkového počtu 19 žáků:
 6 žáků požádalo o odklad školní docházky.
 2 žáci se odstěhovali před nástupem
Ve školním roce 2020/2021 nastoupí do první třídy základní školy v Novém Sedle 17 žáků.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Výsledky vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2019/2020
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

14

12

26

23

25

100

19

19

22

15

75

175

Prospělo

14

12

26

22

25

99

15

19

18

15

67

166

Z toho
s vyznamenáním

13

9

13

15

14

64

5

5

2

4

16

80

Neprospělo

0

0

0

1

0

1

4

0

4

0

8

9

Vykonalo
opravnou
zkoušku

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Neklasifikováno ve všech
předmětech

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

367

359

1253

1304

4479

1548

1101

1696

955

5300

9779

0

0

0

55

55

0

0

0

0

0

55

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

1296
0
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Výsledky vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020
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

14

12

26

23

25

100

19

20

22

15

76

176

Prospělo

14

12

26

23

25

100

19

20

22

15

76

176

Z toho
s vyznamenáním

13

10

20

16

14

73

6

5

4

8

23

96

Neprospělo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
123

0
0
116

0
0
434

0
0
487

0
0
618

0
0
1778

0
0
573

0
0
355

0
0
679

0
0
377

0
0
1984

0
0
3762

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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 10 žáků. Třídy byly označeny jako I. AT a VIII. AT a
jednalo se o třídy 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 2019/2020 prospěli všichni žáci a postoupili do vyšších ročníků.
Bohužel ve školním roce 2020/2021 budou speciální třídy zrušeny pro nedostatek žáků. Žáci
odchází společně s centrem Žirafa do Karlových Varů. Škola se snažila zachránit alespoň jednu
třídu, ale mezi rodiči nebyl zájem a to především díky vzdálenému bydlišti většiny žáků.

8

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

Na naší škole bylo ve školním roce 2019/20 celkem 21 vycházejících žáků po ukončení povinné
školní docházky:
15 žáků – 9. třída
4 žáci – 8. třída
2 žáci – speciální třídy
Uzavření škol nejvíce postihlo vycházející žáky, kteří se účastnili jednotné přijímací zkoušky
na čtyřleté maturitní obory středních škol a gymnázií, kam se hlásilo celkem 10 žáků (9 bylo
přijato) a osmileté gymnázium, kam se hlásila jedna žákyně. Letos měli žáci pouze jeden
pokus, který rozhodl o jejich přijetí či nepřijetí na zvolenou střední školu. Termín jednotné
přijímací zkoušky pro čtyřleté obory se posunul na 8. červen, pro osmileté gymnázium na 9.
červen. Žáci neměli možnost podat odvolání.
 9 žáků bylo přijato na maturitní obory:
1 žákyně – Gymnázium Sokolov
4 žáci - Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary,
obory – Praktická sestra, Asistent zubního technika
3 žáci – Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary,
obory – Gymnázium, Sociální činnost
1 žák – Střední průmyslová škola Ostrov – obor Elektrotechnika


6 žáků bylo přijato na tříletý učební obor s výučním listem
2 žáci - ISŠTE Sokolov, obory Elektrikář, Strojní mechanik
2 žákyně - Střední škola živnostenská Sokolov obory Kuchař-číšník, Cukrář
1 žák - Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, obor Elektrikář silnoproud
1 žákyně - nebyla přijata na maturitní obor na Střední škole živnostenské v Sokolově,
na stejné škole si také podávala přihlášku na tříletý učební obor s výučním listem Kadeřnice - kam byla přijata



1 žák byl přijat na dvouletý učební obor s výučním listem obor Pekařské práce



Zákonní zástupci 2 žáků osmého ročníku nepodali škole žádné informace o umístění
svého dítěte.



Žákyně, hlásící se na osmileté gymnázium, splnila podmínky přijetí, nedostala se však
do počtu přijatých žáků, zůstane tak nadále žákyní naší školy.

Počet žáků, kteří se nehlásí na žádnou střední školu a odchází rovnou na pracovní úřad se škole
daří částečně eliminovat komunikací se zákonnými zástupci. Je pravdou, že žáci, kteří ve studiu
nepokračují, pochází z velmi podobných sociálních skupin a zájem o další vzdělávání je nulový.
Tento trend není problém pouze v Novém Sedle, ale i v dalších městech Karlovarského kraje.
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Hodnocení stavu primární prevence za školní rok 2019/2020
Ve školním roce 2019/20 byla naplánovaná řada akcí a projektů. Vzhledem k situaci
s uzavřením škol z důvodu pandemie koronaviru se některé nemohly uskutečnit a budou
přesunuty na další školní rok. Přesto se podařilo úspěšně řešit některé problémy, například
s nepravidelnou docházkou žáků (převážně ze sociálně znevýhodněného prostředí), které se
vyskytovaly v minulosti. Díky spolupráci třídních učitelů se členy školního preventivního týmu
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), se
zákonnými zástupci a s OSPOD se v prvním pololetí u těchto žáků snížil počet zameškaných
hodin. Ze všech jednání se zákonnými zástupci byly pořizovány a archivovány záznamy.
Nadále pokračovalo rozšiřování odbornosti pedagogických pracovníků, kteří mají na starosti
prevenci na naší škole: Proběhl poslední 4. semestr specializačního studia pro metodiky
prevence, úspěšně zakončený obhajobou závěrečné práce se získáním certifikátu (ředitel školy
Mgr. Josef Sekyra, Mgr. Smržová). Metodik prevence Mgr. Smržová se v prosinci zúčastnila
kulatého stolu na NIDV (dnes NPIČR) – setkání metodiků prevence se zástupci různých skupin
z Karlovarského kraje, kteří se prevencí zabývají (SVP, OSPOD, Map, krajská MP, atd.).
V únoru proběhlo setkání MP v Sokolově (Mgr. Smržová).
Realizované aktivity, akce a projekty – v září se žáci sedmého ročníku aktivně zúčastnili
projektu „Kreativita“, který mimo jiné prověřil jejich schopnosti spolupráce a koordinace
činností ve skupině. Uskutečnil se projektový Den dopravy (bezpečnost v dopravě pro
všechny), při kterém si žáci aktivním způsobem připomněli pravidla a opět museli prokázat
schopnost spolupráce (podpora mezivrstevnických vztahů). Ve 3. - 9. roč. byla realizována
sociometrická šetření a výsledky porovnány z loňskými. Během listopadu proběhlo bubnování
jednotlivých ročníků s Mgr. Smržovou, zaměřené na neverbální komunikaci, vzájemné
naslouchání a respektování druhých a na uvolnění přebytečného napětí. V prosinci se
uskutečnila přednáška pro žáky 7. – 9. ročníků na téma „Kyberbezpečnost.“ S tématem
„Závislosti a jejich možné důsledky“ seznámila žáky 6. – 9. ročníků policistka, která pro ně
připravila kombinovaný program (promítání filmu, rozbor jednotlivých situací, kvízové otázky,
spolupráce žáků ve skupinách). Na začátku března se žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili lyžařského
výcviku na Bublavě. Proběhly další projektové dny a vystoupení (volby do školního
parlamentu, Den stromů, Den se školkou, Adventní tvoření, vystoupení žáků na zahájení
adventu, Štěpánská koleda), při kterých děti uplatňovaly svou kreativitu a schopnosti realizovat
své znalosti a dovednosti v praxi.
Také v tomto školním roce probíhala jednání pedagogů o jevech, týkajících se problémového
chování dětí, jednání se zákonnými zástupci, konzultace s pracovníky některých organizací
nebo poradenských zařízení (SVP, rodinná poradna, psycholog PPP atd.). Třídní učitelé více
spolupracují s metodikem prevence, dobře funguje kooperace členů školního preventivního
týmu. 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,
10
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dotazy a žádosti o pomoc nebo se mohou osobně obrátit na metodika prevence v době
konzultačních hodin nebo po domluvě.
Vlivem uzavření škol došlo k závažnému zpřetrhání sociálních vazeb mezi dětmi, mezi
spolužáky ve třídách, mezi dětmi a učiteli i mezi kolegy, k omezení pohybu a zájmových aktivit,
ke ztrátě pravidelného denního rytmu, ke změnám ve vztahu k povinnostem. Některé děti mohly
a mohou prožívat různé úzkosti. Mohly se bát o zdraví, cítit stísněnost z neznámé situace,
zažívat krize v rodinách. Podle varování odborníků mohlo a může docházet k vyššímu riziku
výskytu patologických jevů (např. užívání návykových látek, domácí násilí, šikana).
Částečně byly kontakty obnoveny při opětovném návratu žáků prvního stupně (zde mělo na
žáky pozitivní vliv i působení třídních učitelek) a devátého ročníku (možnost se aspoň na krátko
sejít před ukončením povinné školní docházky) do škol na konci května. To se však netýkalo
většiny. Na dětech, které do školy nastoupily, bylo znát, že je odtržení od vrstevnické skupiny
nepříjemně zasáhlo. Také se projevila ztráta pracovních a kázeňských návyků, nemluvě o
propastných rozdílech mezi dětmi, které se s rodiči věnovali distančnímu vzdělávání a těmi,
které tuto možnost neměli nebo ji spíš nevyužili.
S tím vším je třeba v novém (opět nestandartním) školním roce 2020/21 počítat a v prevenci se
zaměřit na předcházení možným krizovým situacím, případně na vhodné postupy jejich řešení.

Výchova k volbě povolání a výchovné poradenství 2019/2020
Ve školním roce 2019/2020 byly v březnu v důsledku vládního nařízení zavřeny školy, což
pozměnilo plnění aktivit za druhé pololetí, které jsou obsahem plánu výchovného poradce na
naší škole. V každém případě byly vyvinuty veškeré možné prostředky k tomu, aby v období
před uzavřením škol i v tom následném bylo při plnění činností postupováno 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 2020 navštěvovalo naši školu celkem 37 žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, z toho 9 dětí bylo žáky dvou speciálních tříd - třídy VIII. AT a třídy I. AT. Dva žáci
z těchto tříd byli vedeni jako vycházející žáci.
Třídu VIII. AT navštěvovali:
2 žáci třetím rokem
1 žák pátým rokem
1 žák šestým rokem
1 žák dvanáctým rokem
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Třídu I. AT navštěvovali:
2 žáci třetím rokem
1 žák osmým rokem
1 žák jedenáctým rokem

Třídy základní školy navštěvovalo 28 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - 14 žáků na
1. stupni a 14 žáků na 2. stupni.
Na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonných zástupců byl pro
16 žáků z běžných tříd základní školy v průběhu školního roku vypracován individuální
vzdělávací plán, který byl jednotlivými vyučujícími vyhodnocen na konci školního roku.
O závěrech hodnocení IVP škola pravidelně informuje jednotlivá školská poradenská zařízení.
Na tvorbě individuálních plánů spolupracují vyučující jednotlivých předmětů s třídním
učitelem a výchovným poradcem.
V průběhu školního roku byla 11 žákům školským pedagogickým zařízením doporučena
pedagogická intervence, na kterou mají žáci docházet 1x, někteří 2x týdně. Jedná se o navýšení
hodinové dotace pro ty žáky, kteří si potřebují ujasnit, či procvičit probírané učivo pod
dohledem speciálního pedagoga. Čtyřem žákům však byla po dohodě se školským
pedagogickým zařízením pedagogická intervence zrušena pro vysokou neomluvenou absenci
na výuce. Jednalo se o nezájem jak ze strany žáků, tak jejich zákonných zástupců.
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
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
Při řešení těchto problémů na naší škole funguje úzká spolupráce výchovného poradce,
metodika prevence, vedení školy a vyučujících. 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.
Kariérové poradenství
Kariérové poradenství představuje širokou škálu aktivit zaměřených na poskytování
kariérových informací a rozvíjení dovedností žáků pro řízení vlastní kariéry. Žákům i jejich
rodičům jsou na naší škole poskytovány podstatné informace pro volbu vzdělávací a profesní
dráhy v celoživotní perspektivě. Cílem kariérového poradenství je, aby žák dokázal efektivně
využívat dostupné informační zdroje, rozhodovat se podle nich a plánovat a řídit svoji kariéru.
Škola v této oblasti spolupracuje nejen se středními školami a školskými poradenskými
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zařízeními, ale i s ostatními institucemi jako je Městský úřad Nové Sedlo nebo Úřad práce
České republiky v Sokolově.
Akce a aktivity, které škola žákům zprostředkovala a umožnila v rámci přípravy k volbě
povolání ve školním roce 2019/20:

● 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, v době uzavření škol dostávali žáci aktuální informace
týkající se přijímacího řízení v žákovských mailech
● žákům byla pravidelně nabízena příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka a
matematiky
● 3. 10. 2019 navštívili žáci výstavu škol v Ostrově
● 4. 11. 2019 proběhla ve škole pro žáky osmého a devátého ročníku beseda s řezbářem
● 9. 12. proběhla beseda s pracovnicí Úřadu práce Sokolov z odboru pracovního
poradenství a dalšího vzdělávání
● zástupci některých středních škol navštívili vycházející žáky v hodinách a informovali
je o možnosti vzdělávání na dané škole
● 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
● 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

V letošním školním roce škola opět pokračovala v projektu Inženýr JUNIOR, který zaštiťuje
SPŠ Ostrov. Z naší školy se účastnilo 10 žáků osmého ročníku.
Aktivita Inženýr Junior je rozdělena na 5 kurzů, jež jsou zaměřeny na jednotlivé studijní
obory. Výuku jednotlivých kurzů zajišťují zapojení pedagogové ze spolupracujících základních
škol, kteří byli proškoleni vyučujícími ze SŠ. Účast na každém kurzu byla jednotlivým žákům
zaznamenána do výkazu o studiu (indexu). Na závěr aktivity Inženýr Junior byl všem našim
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žákům dne 17. 6. slavnostně předán certifikát o absolvování s titulem Inženýr Junior. Další část
bude probíhat v následných školních letech. Pověřeným pedagogem pro realizaci tohoto
projektu je p. uč. M. Procházková.

Spolupráce ZŠ a MŠ
Spolupráce základní školy s mateřskou školou úspěšně funguje již několik let. V letošním
školním roce byly předem domluvené aktivity přerušeny zavřením škol, proto proběhly pouze
tyto vzájemné akce:
● předškolní děti navštívily v říjnu žáky prvního stupně, kdy ve škole proběhl projektový
den - Den se školkou
● žáci školního parlamentu docházeli do MŠ číst dětem před spaním pohádku
● škola spolupracuje s mateřskou školou také při pořádání kulturní akce, která je pořádána
městem – konkrétně se jedná o Adventní vystoupení
Další vzdělávání výchovného poradce
●
●
●
●
●
●

Setkání výchovných poradců Úřad práce Sokolov - 7. 10. 2019
Metodické setkání pro vedoucí pedagogické pracovníky Sokolov – 10. 12. 2019
Setkání výchovných poradců PPP Sokolov – 16. 12. 2019
Podpora regionální identity Krajková – 13. 1. 2020
Klimatická změna ve výuce – 7. 2. 2020
Strategické plánování a řízení ve školách – celoroční
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Hodnocení environmentální výchovy – školní rok 2019 / 2020
Vzhledem k tomu, že environmentální výchova je současným trendem, zaměřila se v roce 2019
/2020 naše škola na získání mezinárodního titulu Ekoškola. Jedná se o mezinárodní
certifikovaný program, v němž je z potřeba splnit tzv. audit a získání titulu není samozřejmé,
ale musí se na něm podílet celá škola.
Naši žáci již na auditu začali pracovat a věříme, že audit nejpozději v příštím roce získáme titul
Ekoškola.

Stěžejní činností EVVO jsou praktická péče o školní pozemky, recyklace odpadů a šetření
energiemi. Snažíme se, aby EVVO nebylo pouze povinností, ale běžnou a automatickou
součástí žákovského života.
Vzhledem k programu Ekoškola se budeme snažit o zlepšování přírodního prostředí ve škole a
v okolí školy.
Ve školním roce 2019/2020 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)
15
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Aktivní třídění odpadů ve třídách – papír, plast (I. a II. stupeň)
Přírodovědné vycházky do okolí školy (I. a II. stupeň)
Zapojení žáků do Badatelského klubu v rámci projektu MŠMT
Sběr přírodnin, vytváření výrobků z nich a výstava těchto výtvorů v prostorách školy
(I.stupeň)

Září, Říjen
 16.9. – exkurze 1.A a 4.A do Krajského střediska ekologické výchovy v Chebu
(dotovaná doprava z Karlovarského kraje odbor životního prostředí)
 17.9. – exkurze 5.A. a 6.A. do Krajského střediska ekologické výchovy v Chebu
(dotovaná doprava z Karlovarského kraje odbor životního prostředí)
 19.9. – exkurze 2.A a 3.A. do Krajského střediska ekologické výchovy v Chebu
(dotovaná doprava z Karlovarského kraje odbor životního prostředí)
 23.9. – exkurze 7.A. do Krajského střediska ekologické výchovy v Chebu (dotovaná
doprava z Karlovarského kraje odbor životního prostředí)
 27.9. exkurze 9.A. Kozí hřbety
 16.10. – P. Strejcová – Seminář pro učitele k zapojení do programu Ekoškola nadace
Tereza
 22.10. celoškolní projekt Den stromů
 výstava prací vytvořených v rámci projektu Den stromů v prostorách školy
 zapojení školy do programu Ovoce do škol (I.a II. stupeň)
 září - říjen – zahájení sběru podzimních plodů (I. a II. stupeň)

Listopad, Prosinec
 4.11. – beseda s řezbářem – 8. A a 9.A
 20.11. – ukončení sběru podzimních plodů a jeho vyhlášení
 zapojení do mezinárodního programu nadace Tereza - Ekoškola
Leden, Únor
 9.1. – konzultační schůzka s auditorkou p. Tláskalovou z Mezinárodního programu
Ekoškola
 9.1. – 1. schůzka Ekotýmu
 28.1. – přednáška Srí Lanka – 2. stupeň
 6.2. – 2. schůzka Ekotýmu
Březen, Duben


5.3. – 3. schůzka Ekotýmu

16

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

Od 11.3. zrušena výuka a všechny akce školy z důvodu opatření vlády - COVID

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) probíhalo podle plánu, ale bylo bohužel
narušeno celostátní karanténou od března 2020.
Snaha byla opět do DVPP zapojit co největší množství pedagogických pracovníků, proto bylo
zvoleno i výjezdní zasedání, kde se učitelé mohli zdokonalovat v sociálně osobnostním rozvoji.
Na DVPP jsme využili společnost z jižní Moravy, aby měli pedagogové možnost poznat i jiné
lektory, než v Karlovarském kraji.
Tři vyučující si doplňovali studium pro získání kvalifikace na vysoké škole ( dva již dosáhli na
titul Bc.). Ředitel školy pokračoval ve studiu školského managementu na UK Praha.
Vzhledem k absenci kvalifikovaného preventisty sociálně patologických jevů, dokončili
studium dva učitelé a získali tak certifikát k vykonávání specializačních činností – prevence.
Vzhledem k plánované změně zástupce ředitele, absolvovala zástupkyně kurz strategického
plánování pod záštitou projektu SRP.
Vzhledem k celostátní karanténě, se všichni učitelé účastnili webinářů k využití distanční výuky
na školách. Využívali jsme webináře projektu SYPO, které se aktivně věnovaly možnostem
distanční výuky.
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Aktivity školy a prezentace na veřejnosti
Základní škola se i ve školním roce 2019/2020 snažila zapojit do života města a podílet se na
kulturním a společenském životě. Ačkoliv od března byl život ve městě ovlivněn korona krizí,
stačili žáci vystoupit na Adventu a na Štěpánské koledě. Bohužel další plánované akce byli
zakázány, nebo přesunuty na další školní rok. Škola se snažila alternativním způsobem
zvládnout některé akce a podařilo se rozloučení se žáky devátých ročníků, které se konalo
netradičně na dvoře školy.

Účast na soutěžích v roce 2019/2020
Září
Volby do školního parlamentu – I. kolo 4. 9., následně kampaň, 2. kolo 25.9.
Návštěvy statku v Chebu (EVVO) – 1. a 4. tř. – 16. 9., 5. a 6. tř. - 17. 9., 2. a 3. tř. – 19. 9., 7.
tř. – 23.9.
Beseda v knihovně – 2. a 3. tř.
Projektový den – Dopravní výchova – 1. - 9. tř.
Exkurze – Kozí hřbety – 9. tř.
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Říjen
Logická olympiáda – I. a 2. st.
Divadelní představení – Staré pověsti české (Pernštejni) – 1. – 9. tř.
Inženýr junior – 8. tř. – zahájení
Výstava škol pro vycházející žáky – Ostrov
Zahájení projektu „Kreativita“ – 7. tř.
Přespolní běh – okresní kolo – I. st. – 7. místo
Týden evropské kuchyně – 14. -18.10.
Projektový den – Den stromů se soutěží o nejlepší ovocný moučník
Nábor žáků do BBC Chodov – v rámci hodin Tv 1. – 6. tř.
Stolní tenis – okresní kolo I. st. (Kraslice) – 4. místo
29. – 1. 11. výjezdní DVPP
31. 10. – 1. 11. ředitelské volno
Listopad
Beseda s řezbářem – 8. a 9. tř.
Nábor vojenská škola – 8. a 9. tř.
Den s MŠ (Laborky)
Návštěva muzea v Karlových Varech – 6. a 7. tř. (7. 11.), 8. a 9. tř. (8.11.)
Besedy v knihovně – 1., 2. a 4. tř. – 11. 11.
3., 8. a 9. tř. - 12. 11.
5., 6. a 7. tř. – 13. 11.
Projekt „ Kreativita “ – 7. tř.
Beseda – Mgr. Š. Rob – Etika, religionistika
Plavání – okresní kolo I. st. – 8. místo
Prezentace středních škol – vycházející žáci
Inženýr junior – pokr.
Projektový den – adventní tvoření
Návštěva planetária v Chebu – 6. tř.
Zahájení adventu – vystoupení žáků, jarmark, posezení s důchodci - 29. 11.
Prosinec
Akce parlamentu – Mikuláš pro třídy I. st.
Bowling – okresní kolo I. st. – 2. místo
Florbal – Čeps Cup – I. st. okresní kolo - 2. místo, postup do KK (21. 1.) – tam 5. místo
Prevence I. třída - „ bubnování “
Kreativita - 7. tř. pokrač. Projektu
Výlet do SRN – 7. a 8. tř.
Výlet do K. Varů – 6. tř.
Štěpánská koleda – tentokrát s rodiči
Leden
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Stolní tenis – 2. st. – pořádali jsme ve dvou dnech v Meteoru
Zahájení projektu EKO škola
Dějepisná olympiáda (H. Kopčová - úspěšná řešitelka)
Minivolejbal – okresní kolo I. stupeň – 2. místo
Přednáška – Srí Lanka – 2. st.
Prevence PČR – 2. st.
Únor
Okresní kolo v německém jazyce – P. Hnátek – 4. místo, L. Munclingerová – 5. místo
Okresní kolo v anglickém jazyce – 6. místo
Přehazovaná – okrskové kolo I. st. – nepostoupili
Šachy – krajské kolo, mladší 2. místo, starší 3. místo – postup do republikového kola, které se
však nekonalo
Okresní kolo ve finanční gramotnosti
Zahájen plavecký výcvik 3. a 4. tříd
2. schůzka ekotýmu
Návštěva krajkářky Mgr. E. Kubátové v Řemeslné dílně
Ples školy
Knížka pro prvňáčka – celoroční projekt
Lyžařský kurz
Březen
Čtenářská soutěž - školní kolo 4. a 5. tř. „ Nekoktám, čtu“
3. schůzka ekotýmu
Červen
Rozloučení s vycházejícími žáky - 25. 6.
Slavnostní ukončení školního roku 2019 / 2020
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Kontrolní činnost
Ve školním roce 2019 / 2020 neproběhla vnější kontrola. Situace byla zapříčiněna především
celostátní karanténou.

Opravy a úpravy školy a jejího okolí, zkvalitňování funkčnosti a
vybavenosti
Každoročně se snažíme investovat prostředky do modernizace školy. Ve školním roce
2019/2020 se nám podařilo dokončit výměnu lina ve všech kmenových učebnách a ve sborovně
na druhém stupni ZŠ. Dále jsme postupně nechali vyměnit osvětlení ve všech třídách prvního
stupně ZŠ. Nová LED světla mají větší svítivost a výrazně menší spotřebu el. proudu. Jako
každý rok, proběhla etapa malování vnitřních prostor, které se letos soustředilo především na
sociální zařízení a opravu stropu tělocvičny, kde bylo také vyměněno nevyhovující osvětlení.
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Vzhledem k nutnosti obnovy fondu nábytku ve třídách jsme zakoupili experimentálně nové
lavice, které jsou pro jednotlivce a dá se tudíž s nábytkem velmi zajímavě pracovat při
netradičních formách výuky.
Vzhledem k velmi starému nábytku v družině jsme nechali vyrobit nábytek nový, který
vyhovuje současným trendům a zajišťuje pro děti příjemné prostředí při trávení času ve školní
družině.
Investovali jsme do nových technologií a zakoupili pro žáky 20 počítačových tabletů a sadu
ozobotů na robotiku.
Značné finanční položky bylo nutno investovat do školní jídelny, v letošním roce byla
zakoupena myčka na nádobí, neb stará již dosluhoval a nevyplatily se opravy.

Publicita školy
I v letošním roce probíhala publicita především na www, které byly v letošním roce upraveny
do modernější podoby a jsou plně responzivní. Přístup na web má každý učitel a je snaha, aby
učitelé informovali o své práci s dětmi na www. Mimořádné akce jsou publikovány
v Novosedelských listech. Vzhledem k distanční výuce jsme zahájili změnu informačního
systému, který bude sloužit jako matrika školy a komunikační portál pro rodiče.
Prezentace probíhá i formou výstavek, akcí na adventním jarmarku, nebo formou kulturních
vystoupení.

Spolupráce se zřizovatelem školy
Spolupráce se zřizovatelem školy byla jako vždy velmi dobrá, Zřizovatel reflektuje na potřeby
školy a zajišťuje její rozvoj dostatečným rozpočtem. Škola se zřizovatelem spolupracuje na
kulturním dění ve městě a snaží se nabídnout aktivity, které budou pro širokou veřejnost.
Bohužel jako v ostatních kapitolách této výroční zprávy musíme konstatovat, že školní rok
2019/2020 byl ovlivněn celostátní karanténou a nemožností pořádat akce, které byly
naplánované na druhé pololetí školního roku.
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Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy jsou za kalendářní rok 2019.
Hospodaření příspěvkové organizace probíhalo v souladu se schválenými rozpočtovými
pravidly a skončilo k 31. prosinci 2019 ziskem ve výši 50 588,00 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 2019/2020 zapojena do mezinárodní spolupráce evropských škol
eTwinning. Spolupracovala na dvou projektech, které se bohužel neuskutečnily vzhledem
k celoevropským problémům s nemocí COVD 19. Předpokládáme, že na projekty navážeme
v příštím školním roce.

Realizované projekty financované z cizích zdrojů
V průběhu školního roku 2019/2020 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.
I ve školním roce 2019 / 2020 probíhaly činnosti, které byly financované programem - 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 z předešlých kol šablon,
čtenářské kluby a nově jsou otevřeny ještě badatelské kluby a klub určený pro práci s tablety.
Do projektu Šablony II je zapojena i družina a škola získala z tohoto projektu částku 965 549,Kč.
Střední průmyslová škola v Ostrově nabídla našim žákům osmých tříd pokračovat v projektu
Inženýr junior, který zapojuje žáky osmého ročníku do světa CNC obrábění a dalších
průmyslových aktivit. I přes problémy s uzavřením škol se podařilo projekt dokončit a z našich
osmáků se opět stali inženýři.

Pandemie koronaviru
Jak již bylo několikrát zmíněno v předešlém textu, letošní školní rok byl silně ovlivněn
celosvětovou pandemií SARS- COV2, která od 11.3. 2020 uzavřela školy po téměř celý zbytek
školního roku.
Škola na takto rychlé uzavření zareagovala velmi pružně a již od 16.3. realizovala online výuku
v prostředí Google classroom. Takto rychlý start výuky byl umožněn především z důvodu
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dostatečného vybavení školy ICT technologiemi a průběžným vzděláváním ICT, které bylo
realizováno především prostřednictvím projektů v minulých letech.
Při distanční výuce se samozřejmě nezapojili všichni žáci, ale možnost měli jak formou online,
tak formou tištěné verze vzdělávání. Bohužel někteří rodiče své děti do vzdělávání nezapojili
ani po opakovaných urgencích.
Do dalších let se ukázala nutnost rozvíjet ICT dovednosti, jak u žáků, tak u dětí a ukázala se
nutnost modernizovat ICT hardware i software.

.
V Novém Sedle dne 31. srpna 2020

Mgr. Josef Sekyra, ředitel školy
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