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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. 2020 škola vykazovala v běžných třídách 175 žáků, z toho 89 dívek (1. st. 94,
49 dívek). Třídy zřízené pro žáky s autismem a kombinovaným postižením byly k 1. 9. 2020
zrušeny z důvodu předpokládaného stěhování denního centra Žirafa.
Průměrný počet žáků v běžných třídách 1. stupně činil 18,8 žáků, na 2. stupni 20,25 žáků a za
celou školu činil průměr 19,44 žáků.
Školní družina měla 2 oddělení, do kterých bylo k datu 31. 10. 2020 zapsáno 36 žáků prvního
stupně ZŠ a jeden žák druhého stupně ZŠ.
Ve školní jídelně se k datu 31. 10. 2020 stravovalo 111 žáků, z toho z prvního stupně 68 a
z druhého stupně 43 žáků. Celkově měla školní jídelna 213 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).
3

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

Údaje o školské radě
Školská rada pracovala ve školním roce 2020/2021 ve složení:
za pedagogy: Bc. Jiří Machulka a Mgr. 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 nesešla, neboť se ve školním roce
projevila celostátní karanténa způsobená pandemií SARS– COV2. Zákonné informace byly
členům školské rady zasílány elektronickou komunikací.

Přehled oborů vzdělávání ve školním roce 2020/2021
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 2020/2021
Ve školním roce 2020/2021 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 2020/2021
Mgr. Josef Sekyra

ředitel školy

Mgr. Lenka Žišková

zástupce ředitele

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, 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

Mgr. Eva Machulková

učitelka na částečný úvazek

Mgr. Dita Fialová

učitelka

Klára Gvizdová

vychovatelka ŠD na MD

Milada Havrdová

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

0
3
3

2
3

2
3

1
0

Celkem učitelů, vychovatelů a AP
Kvalifikovanost:
1. stupeň

Přepočet na plně
zaměstnané
5,8
6,4
12,2
2,0
2,39

18
100 %

2. stupeň

42,9 %

vychovatelky

50%

asistent pedagoga

100%

Kvalifikovaní jsou uváděni k poslednímu dni školního roku 2020/2021.

Provozní zaměstnanci 2020/2021
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

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

6

Přepočet na plně
zaměstnané
0,94
2,34
2,44
0,94
6,66
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do základní
školy ve školním roce 2020/2021
Na zápis k povinné školní docházce se dostavilo 30 žáků (22 nově + 8 po odkladu).
Z celkového počtu 19 žáků:
 4 žáci požádali o odklad školní docházky
 1 žák se odstěhoval před nástupem
Ve školním roce 2021/2022 nastoupí do první třídy základní školy v Novém Sedle 25 žáků.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Výsledky vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Výsledky vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2020/2021
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Ve školním roce 2020/2021 postoupili všichni žáci do vyšších ročníků, neprospěl pouze jeden
žák devátého ročníku.
Na naší škole bylo ve školním roce 2020/21 celkem 17 vycházejících žáků.
Uzavření škol nejvíce postihlo vycházející žáky, kteří se účastnili jednotné přijímací zkoušky
na čtyřleté maturitní obory středních škol a gymnázií, kam se hlásilo celkem 8 žáků (7 bylo
přijato). Žáci měli možnost intenzivní přípravy na jednotnou přijímací zkoušku, ale ne všichni
této možnosti využili.
7 žáků bylo přijato na maturitní obory:
3 žákyně - Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
2 žákyně – Střední škola logistická Dalovice
1 žák – Střední škola Živnostenská Sokolov
1 žák – Střední policejní škola Sokolov

9 žáků bylo přijato na tříletý učební obor s výučním listem
4 žáci - ISŠTE Sokolov
2 žáci - Střední škola živnostenská Sokolov
1 žák - Střední odborná škola stavební Karlovy Vary
2 žákyně – Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary
Jeden žák si s vědomím zákonných zástupců na žádnou střední školu přihlášku nepodal.
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Hodnocení stavu primární prevence za školní rok 2020/2021
Před začátkem školního roku 2020/21 byl sestaven preventivní program. Vzhledem k dlouhé
distanční výuce jsme však museli koncepci prevence přehodnotit a zaměřit se na problémy,
které s sebou vzdělávání na dálku neslo. Podařilo se uskutečnit alespoň některé plánované
celoškolní projekty, které se v průběhu minulých let osvědčily.
Spolupráce třídních učitelů se členy školního preventivního týmu (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), se zákonnými zástupci a s OSPOD byla opět na dobré úrovni. Z jednání
se zákonnými zástupci byly pořizovány a archivovány záznamy.
Nadále pokračovalo rozšiřování odbornosti pedagogických pracovníků, kteří mají na starosti
prevenci na naší škole: Metodik prevence Mgr. Smržová, zástupkyně ředitele Mgr. Žišková a
Mgr. Ševčíková se zúčastnily poradenského dne s názvem Prevence a interdisciplinární
spolupráce ve škole – v Březové. Další jsme se zúčastnili webinářů – téma Bezpečné prostředí
ve škole pro učitele i žáky aneb sdílení praxe k psychiatrickým žákům, webináře s názvem
Třídním učitelem v postcovidové době nebo také online setkání metodiků prevence s krajskou
koordinátorkou prevence.
Realizované aktivity, akce a projekty
Olympijský den a běh (celoškolní sportovní den), mezinárodní den dětí (sportovní hry), třídní
výlety, žákovský koncert – představení žáků naší školy, dále pohádková stezka pro mladší žáky
a pro kamarády z MŠ. Smyslem těchto akcí bylo zapojit všechny děti do společných činností,
obnovení sociálních vazeb mezi dětmi, podpora pohybu a zájmových aktivit apod. 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.). Hlavní však byla práce
třídních učitelů, kteří se museli přizpůsobit dlouhé distanční výuce. Během online spojení se
žáky se snažili kromě výuky mluvit s dětmi o jejich pocitech, problémech, přáních, nabízeli
žákům online konzultace. Snažili se navazovat kontakty s rodiči a zapojovat i žáky, kteří se
online výuky nezúčastňovali. Mezi nové akce patřila například velikonoční stezka pro 1. stupeň,
kdy pedagogové připravili úkoly v přírodě a děti je mohly v průběhu týdne samy nebo s rodiči
plnit; výsledky pak byly vyhodnoceny a všichni účastníci odměněni. Pro žáky 2. stupně pak
byly připraveny Novosedelské keše v obci a jejím okolí. Záměrem bylo mimo jiné posílit u
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žáků pocit sounáležitosti se školou, s pedagogy, se spolužáky. Žáci 4. třídy se zapojili do
projektu „Úsměv do schránky“ (výroba vánočních přání pro seniory) a další děti do akce
„Krabice od bot“ (dárky pro děti z dětského domova). Tyto aktivity podpořily v dětech
uvědomění nemyslet pouze na sebe, mít dobrý pocit z toho, že udělat radost někomu cizímu
přináší pozitivní pocity pro ně samotné.
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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Výchova k volbě povolání a výchovné poradenství 2020/2021
Školní rok 2020/21 byl průběhem výuky, přípravou na volbu povolání i přípravou na přijímací
řízení na střední školy zcela atypický. Několikrát v průběhu roku se vzhledem k pandemické
situaci měnila pravidla docházky do školy i pravidla pro vzdělávání žáků. Již v říjnu zůstali žáci
osmých a devátých ročníků doma na online výuce, žáci devátého ročníku se vrátili do školy
30. 11. 2020, zbytek tříd druhého stupně docházel do školy rotačně. V lednu nastoupili do školy
pouze žáci 1. a 2. třídy, ostatní žáci byli vyučováni distančně. Všichni žáci byli distančně
vyučováni od března – a to až do začátku dubna, kdy vláda opět nařizuje rotační výuku tříd.
Zpět do škol nastupují všichni žáci 17. května.
Rozvrh vyučování byl vedením školy pravidelně upravován dle aktuálních pokynů ministerstva
školství. Všem žákům byly v době distanční výuky nabídnuty individuální konzultační hodiny,
vycházejícím žákům, kteří se připravovali na přijímací zkoušky, bylo nabízeno online
doučování, v dubnu poté skupinové konzultace zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám.
Termín jednotných přijímacích zkoušek na čtyřleté obory středních škol a gymnázií byl
stanoven na pondělí 3. a úterý 4. května. Žáci měli kvůli koronavirové pandemii ztížené
podmínky. Ke zkouškám mohli jen s negativním testem nebo potvrzením, že covid již prodělali,
celou dobu museli mít roušky. Na oba testy ale dostali více času, na matematiku 85 a na češtinu
70 minut.
V době distanční výuky měli zákonní zástupci žáků možnost požádat školu o zapůjčení
techniky potřebné k práci online. Jednalo se zejména o notebooky, tablety. Tuto možnost
využilo 9 žáků.
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
zařízeními, ale i s ostatními institucemi jako je Městský úřad Nové Sedlo nebo Úřad práce
České republiky v Sokolově.
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Akce a aktivity, které škola žákům zprostředkovala a umožnila v rámci přípravy k volbě
povolání ve školním roce 2020/2021:

● 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
● 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 dostali žáci katalog Atlas škol karlovarského regionu se seznamem škol,
oborů a potřebných informací k vyplnění přihlášek
● dvě přihlášky na střední školy a zápisový lístek obdrželi žáci v prvním únorovém týdnu
společně s důležitými informacemi k jejich odevzdání
● žákům byly hospodářskou komorou nabídnuty online workshopy, o které projevili
zájem 2 žáci
● 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
● dny otevřených dveří se v důsledku pandemie na většině středních škol nekonaly
Projekt Inženýr JUNIOR, který zaštiťuje SPŠ Ostrov a kterého se žáci osmého ročníku
pravidelně účastní, byl z důvodu pandemie odložen na začátek školního roku 2021/2022.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
K 30. červnu 2021 navštěvovalo naši školu celkem 23 žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami – 7 žáků na 1. stupni a 16 žáků na 2. stupni.
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Na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonných zástupců byl pro
11 žáků 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
a seznamuje i zákonné zástupce.
Na tvorbě individuálních plánů spolupracují vyučující jednotlivých předmětů s třídním
učitelem a výchovným poradcem.
V průběhu školního roku byla 6 žákům školským pedagogickým zařízením doporučena
pedagogická intervence, na kterou žáci docházejí 1x, někteří 2x týdně. Na začátku druhého
pololetí školního roku byly podmínky pro doporučování pedagogické intervence žákům a její
vykazování ministerstvem školství upraveny.
Ve třech třídách byl ve školním roce 2020/2021 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.
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. Dále byly řešeny
problémy spojené s distanční výukou, které se týkaly zejména neplnění zadávaných úkolů či
nepřipojování se k online vyučování.
Spolupráce ZŠ a MŠ
Spolupráce základní školy s mateřskou školou úspěšně funguje již několik let. V letošním
školním roce byly předem domluvené aktivity přerušeny vládními nařízeními a zavíráním škol.
I přes to však žáci prvního stupně uspořádali pod vedením svých vyučujících pro předškoláky
z mateřské školy Večerníčkovu stezku.
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Hodnocení environmentální výchovy – školní rok 2020/2021
Uzavření škol částečně omezilo činnosti EVVO, které jsme na školní rok plánovali. Stěžejní
část práce, proto byla realizována v podzimních měsících a dále na konci školního roku, kdy
byla obnovena prezenční výuka.
EVVO je v současné době aktuální téma a rozumná osvěta v této oblasti vytváří u žáků pozitivní
návyky do budoucího života. EVVO se snažíme prolínat do všech předmětů a do celkové
činnosti školy.
Stěžejní aktivity EVVO jsou praktická péče o školní pozemky, recyklace odpadů a šetření
energiemi. Vzhledem k programu Ekoškola se snažíme o zlepšování přírodního prostředí ve
škole a v okolí školy, žáci již zahájili výrobu třídních záhonů, na kterých budou jednotlivé třídy
pěstovat běžné, ale i méně známé plodiny a seznámí se tak s úskalími produkce potravin a
základními prvky ekozemědělství.
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Ve školním roce 2020/2021 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)



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)



Zapojení žáků do Badatelského klubu v rámci projektu MŠMT



Sběr přírodnin, vytváření výrobků z nich a výstava těchto výtvorů v prostorách školy
(I. a II. stupeň)



Zapojení do mezinárodního programu EKOŠKOLA



Schůzky ekotýmu a spolupráce s žákovským parlamentem

září, říjen
21.9. - zahájen sběr podzimních plodů – kaštanů a žaludů (I. a II. stupeň)
8.10. – schůzka ekotýmu k realizaci školní zahrady

listopad – duben
Z důvodu opatření vlády byly veškeré naplánované akce zrušeny. Výuka se přesunula do online
prostředí, kde se problémy EVVO řešily především v jednotlivých vyučovacích předmětech.
Vyučující, kteří jsou zapojeni do programu Ekoškola absolvovali několik webinářů s tématem
EVVO.
V jarních měsících byla pro žáky školy vytvořena Velikonoční stezka a dále soutěž
Novosedelské keše. Obě akce byly vytvořeny vyučujícími ZŠ a žáci je realizovali sami,
případně v rodinném kruhu podle aktuálních epidemických nařízení.
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Ke Dni Země byla vyhlášena soutěž s názvem: Co bys popřál naší Zemi, která se realizovala
formou komiksu či designovým zpracováním vlastní fotografie. Nejlepší práce byly vystaveny
a ohodnoceny na konci školního roku.
Květen - červen
Po nástupu žáků na prezenční výuku 12. 4. 2021 probíhaly aktivity pouze ve vyučovacích
předmětech, neboť nebyly povolené skupinové aktivity. S postupným uvolňováním vládních
opatření navázal na svou práci ekotým, který hledal finanční možnosti zvelebení školní zahrady
a vyhlásil soutěž pro žáky o nejlepší návrh uspořádání školní zahrady.
Na konci školního roku se konalo také několik třídních výletů do okolní přírody, kde se
realizovala mimo jiné i výuka EVVO.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Plán DVPP musel být v tomto školním roce přepracován a většina vzdělávání probíhala
distanční formou.
Ačkoliv bylo uzavření škol a následně celé společnosti velmi náročné a omezující, tak v dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků se projevilo pozitivně, neboť vznikla nepřeberná
nabídka webinářů, které velmi často byly velmi kvalitní a vedené renomovanými vzdělávacími
agenturami.
Všichni vyučující se podíleli na DVPP v oblasti rozvoje ICT dovedností a lze spolehlivě říci,
že všichni vyučující jsou schopni ovládat aplikace pro vzdělávání na dálku bez větších
problémů.
Vzhledem k tomu, že distanční výuku bylo nutné hodnotit jiným způsobem, než běžnou
prezenční výuku, zapojila se většina vyučujících do vzdělávání na téma formativní hodnocení.
Celostátní karanténa tak paradoxně umožnila intenzivnímu vzdělávání, které ovšem nebylo
vždy optimální a některým vyučujícím již po nějaké době forma webinářů nevyhovovala.

Aktivity školy a prezentace na veřejnosti
Základní škola se i ve školním roce 2020/2021 snažila zapojit do života města a podílet se na
kulturním a společenském životě. Bohužel vládní nařízení neumožnila pořádání hromadných
akcí, neboť uzavření škol od 15.10 2021 a následný zákaz shromažďování neumožnil pořádání
akcí. Přesto několik akcí pro žáky i širokou veřejnost vzniklo.
8. září se konal olympijský běh, který byl odložený z jarních měsíců, kdy se obvykle koná.
Škola připravila Sportovní Velikonoční stezku pro žáky a přátele školy, které se zúčastnilo 58
aktérů, za dodržení všech aktuálních epidemických opatření.
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Zajímavý počin byla soutěž, která kombinovala vzdělávání o místním regionu a geokešingu
s názvem Novosedelské keše. Tato akce byla velmi populární a účastnilo se jí také více jak 50
žáků naší školy i někteří hosté.
Vzhledem k povoleným venkovním aktivitám uspořádali žáci naší školy Večerníčkovu stezku,
pro předškoláky ze školky. Každoroční spolupráce školy a školky tak byla realizována i v době
omezení.

Společně s MÚ v Novém Sedle škola spolupracovala při slavnostním ukončení školní docházky
žáků z devátých ročníků.
Žáci naší školy se také účastnili charitativní akce Krabice od bot, která má za úkol udělat radost
dětem z dětských domovů. Žáci do krabice od bot darovali hračku, kterou následovně Diakonie
v Kynšperku předává do dětských domovů. ZŠ Nové sedlo spolu s Diakonií v Kynšperku nad
Ohří pomáhají dětem v nouzi již 3 rokem. Díky této sbírce rozdávají radost a úsměvy.
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Další aktivitou, která má přesah školy je akce úsměv do schránky. Do tohoto projektu je
zapojených 167 domovů pro seniory. Obrázky, přání a pohledy žáků IV. A putovali do Domova
pro seniory v Pochlovicích, který je v projektu zapojen.
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Kontrolní činnost
Ve školním roce 2020 / 2021 proběhly dvě vnější kontroly


Kontrola VZP o platbách veřejného zdravotního pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného – neshledala nedostatky



V květnu 2021 proběhla veřejnosprávní kontrola zřizovatele, která neshledala
nedostatky.

Opravy a úpravy školy a jejího okolí, zkvalitňování funkčnosti a
vybavenosti
v letošním roce práci s rozpočtem opět značně ovlivnila pandemie COVID 19, přesto se
podařilo realizovat většinu investičních akcí, které byly naplánovány.
Byly zakoupeny lavice do dvou učeben na prvním stupni základní školy, které jsou
pokračováním obnovy nábytkového fondu ve škole.
Bylo přesunuto sanitární zařízení ze školní jídelny do prostor chodby, čímž jsme zvýšili
hygienický standard stravování.

Vzhledem k požadavkům distanční výuky a požadavkům MŠMT na výuku s vlastními
zařízeními BYOD (přines si vlastní zařízení, anglicky Bring Your Own Device), jsme
20
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zasíťovali obě budovy kvalitním wifi signálem a došlo k propojení budov, čímž může vzniknout
sdílení dat na obou stupních školy.
Dochází ke změně dodavatele internetu, ale bude potřeba spravovat bezdrátovou síť WIFI,
z tohoto důvodu zůstanou náklady na internet a správu sítě zřejmě podobné, jako v loňském
roce.
Vzhledem ke změnám RVP ZV je nutné vytvořit novou učebnu robotiky, jejíž rekonstrukce již
započala. Částečně bylo nakoupeno vybavení učebny, ale bude ještě potřeba investice do
vybavení, neboť robotika, programování a algoritmizace bude součástí výuky na obou stupních
školy. Vznikne tedy nová učebna, která bude nejen učebnou robotiky, ale také počítačovou
učebnou pro žáky prvního stupně ZŠ. Učebna by měla být dokončena na konci kalendářního
roku 2021.
Jako každý rok, proběhla etapa malování vnitřních prostor, podle hygienických požadavků.
Díky dotaci z MŠMT byl částečně obnoven fond počítačů sedmnácti novými notebooky, které
jsou určeny pro potřeby vyučujících, případně pro potřeby žáků. Část těchto notebooků bude
tvořit počítačovou učebnu na prvním stupni ZŠ.
Na prvním stupni byla zakoupena nová školní tabule do poslední kmenové třídy a do učebny
robotiky byla umístěna interaktivní tabule.

Publicita školy
Škola prezentovala své akce především na vlastních internetových stránkách, kde mají možnost
přispívat

všichni

pedagogové

školy.

Významnější

akce

jsou

prezentovány

také

v Novosedelských listech. Běžné informace z chodu školy jsou zákonným zástupcům
zveřejňovány pomocí informačního systému školy.
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Spolupráce se zřizovatelem školy
V tomto školním roce byla spolupráce se zřizovatelem opět na vynikající úrovni. Všeobecně
byly akceptovány všechny požadavky školy a zřizovatel vypomáhal škole i v provozních
záležitostech. Každoroční spolupráce v oblasti kultury nebyla díky vládním opatřením
realizována v plném rozsahu.

Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy jsou za kalendářní rok 2020.
Hospodaření příspěvkové organizace probíhalo v souladu se schválenými rozpočtovými
pravidly a skončilo k 31. prosinci 2020 hrubým výsledkem hospodaření ve výši 405 893,58 Kč,
na hrubém výsledku hospodaření se podílel i přeplatek za vytápění ve výši 176 074,- Kč, tato
částka byla odevzdána zpět do rozpočtu zřizovatele.
Zlepšený výsledek hospodaření činil po odvodu přeplatku za teplo 229 819, 58 Kč. Výsledek
hospodaření byl částečně výsledkem uzavření školy a nemožnosti realizovat některé investiční
akce v době uzavření škol a celé společnosti.
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 vzhledem k dlouhé uzávěře škol v ČR, ale i v celé Evropě nerealizovala žádnou
mezinárodní aktivitu.

Realizované projekty financované z cizích zdrojů
I ve školním roce 2020/2021 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 aktivity, 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.
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Do projektu Šablony II je zapojena i družina a škola získala z tohoto projektu částku 965 549,Kč.
Projekt Šablony II. byl v červenci tohoto roku uzavřen a byla podána a schválena žádost o dotaci
na projekt Šablony III. Jak je již uvedeno, tak tento projekt byl úspěšně schválen a přinese škole
finanční prostředky na vybrané aktivity v hodnotě 460.680,- Kč.
Střední průmyslová škola v Ostrově opětovně nabídla našim žákům osmé třídy pokračovat
v projektu Inženýr junior, bohužel tato aktivita byla přesunuta na školní rok 2021/2022.

Pandemie koronaviru
Jak již bylo několikrát zmíněno v předešlém textu, letošní školní rok byl silně ovlivněn
celosvětovou pandemií SARS- COV2, která uzavřela školy na sedm měsíců. Škola realizovala
distanční výuku podle doporučení MŠMT, nabízela k zapůjčení elektronická zařízení a
v prvním pololetí nabízela internet zdarma.
Bohužel systém výuky a její rozsah nevyhovoval všem aktérům, což se dalo očekávat. Přesto
se do výuky podařilo zapojit všechny žáky školy, ačkoliv někteří se zapojovali velmi sporadicky
a bylo patrné, že jim chybí osobní kontakt.
Učitelé nabízeli individuální konzultace a podobně byla nabízena konzultace ve věci minimální
prevence a volby povolání. Přes veškerou snahu však bylo patrné, že výuka bez osobní účasti
je velmi obtížná, významnou a nepostradatelnou roli hrála práce rodiny. Rodiče, kteří museli
chodit do zaměstnání a ještě pracovat s dětmi na distanční výuce, měli velmi obtížnou pozici a
patří jim velké díky za snahu udržet žáky v aktivní výuce.

.
V Novém Sedle dne 31. srpna 2021

Mgr. Josef Sekyra, ředitel školy
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