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1. Základní údaje o škole 
 

 

Název organizace Základní škola Fryčovice, okres Frýdek – Místek, 

příspěvková organizace 

Adresa   Fryčovice 628, 739 45 

IČO    70938857 

Telefon   558 668 116 

e-mail   skola@zsfrycovice 

www    www.zsfrycovice.cz 

Ředitel školy  Mgr. Alexandra Filarová 

Telefon   558 661 115  

e-mail    alexandra.filarova@seznam.cz 

Zřizovatel   Obec Fryčovice 

Součásti organizace základní škola, školní jídelna, školní družina 

Rada školy   6 členů, předseda Mgr. Jiří Šefl 

 

Stav žáků  
k 30. 9. 2019:    I. st.         102 5 tříd  průměr 20,4 

                                         II. st.         91   5 tříd  průměr 18,2                                      

     Celkem    193 10 tříd průměr 19,3 

   Individuální vzdělávání (§ 41 školského zákona) 0 

   Vzdělávání v zahraničí (§ 38 školského zákona) 0 

 

k 30. 3. 2020:    I. st.         100 5 tříd  průměr 20,0 

                                         II. st.          91   5 tříd  průměr 18,2                                      

     Celkem    191 10 tříd průměr 19,1 

   Individuální vzdělávání (§ 41 školského zákona) 3 

   Vzdělávání v zahraničí (§ 38 školského zákona) 0 

 

Oddělení školní družiny 

k 31. 10. 2019:   3 

62 zapsaných účastníků 

     provoz ranní družiny 

 

Materiálně technické zajištění školy  

mailto:zs.frycovice@tiscali.cz
mailto:alexandra.filarova@seznam.cz
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I. st. - 5 učeben 

II. st. - 5 učeben 

                      ŠD   - 3 učebny + prostor u školního divadélka  

                       ZUŠ Brušperk - 1 učebna  

        Učebny odborné: chemie + fyzika + přírodopis, dějepis, 

zeměpis, dílny, žákovská kuchyňka, informatika, hudební výchova, výtvarná 

výchova, keramická dílna, dvě multimediální učebny, žákovská knihovna, 

učebna cizích jazyků. 

 Vybavení učebními pomůckami dobré – průběžně doplňováno novými, 

modernějšími. V prostoru za školou se nachází víceúčelové hřiště a pergola, 

která slouží jako venkovní učebna. Prostor je upraven tak, aby mohl být 

využíván dětmi školní družiny a všemi žáky nejen ke sportovním aktivitám, 

ale i k výuce, odpočinku a hrám. Za hezkého počasí je zde žákům umožněno 

trávit velkou přestávku. 

 Všechny kmenové učebny jsou vybaveny vhodným (částečně výškově 

stavitelným) nábytkem, doplňován výškově stavitelný nábytek v odborných 

učebnách.  

Materiální vybavení ze strany zřizovatele je velice dobré. 

 Během prázdnin proběhla rekonstrukce části vodovodního řádu (WC u 

školní družiny), v listopadu 2019 byl dokončen projekt Školní zahrada, byla 

vyměněna podlahová krytina v jedné kmenové třídě. 

 Pro výuku tělesné výchovy je využíván areál TJ Sokol Fryčovice (velká 

tělocvična, víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště, volejbalové hřiště, běžecký ovál, 

doskočiště), víceúčelové hřiště za školou a areál Fry Relax Centra Fryčovice 

s tělocvičnou a bazénem.  

 

 

2. Vzdělávací program 
 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Klíče k budoucnosti platný 

od 1. 9. 2016 (s dodatky). 

 

Logopedická péče  zajišťována dle potřeby. 

 

Spolu to dokážeme – třídenní pobyt žáků 1. a 2. ročníku (září, Kunčice pod 

Ondřejníkem) 
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Ekologický pobyt žáků prvního stupně – 2. – 5. třída (březen, hotel Stará Pošta, 

Filipovice, Jeseníky) – pobyt byl částečně hrazen ze SFŽP v rámci Národního 

programu Životní prostředí. 

 

Adaptační pobyt žáků 6. třídy (září, Palkovické hůrky). 

 

Lyžařský výcvik zorganizován pro žáky 6. – 7. ročníku (leden, Malenovice, 

Beskydy). 

 

Cyklisticko-vodácký kurz pro žáky 8. – 9. ročníku se v tomto školním roce 

vzhledem k epidemiologické situaci neuskutečnil.    

 

Plavecký výcvik  (základní)  1., 2., 3., 4. třída (ve Fry Relax Centru 

Fryčovice, personální vedení kurzu zajišťuje Základní škola Fryčovice). 

 

Výuka plavání dále zařazena v rámci hodin tělesné výchovy – realizováno 

částečně vzhledem k epidemiologické situaci. 

 

Výchova k volbě povolání zařazena do tematických plánů občanské výchovy 

v osmém a devátém ročníku a v pracovních činnostech; návštěva Úřadu práce ve 

Frýdku – Místku se neuskutečnila (vzhledem k epidemiologické situaci), 

besedy, exkurze. 

 

Environmentální vzdělávání je zařazováno průběžně do vyučování v rámci 

přírodopisu, vlastivědy, jazyka českého, výtvarné výchovy, občanské výchovy, 

výchovy ke zdraví, prvouky apod. Uspořádán ekologický pobyt žáků prvního 

stupně. 

 

Ochrana člověka za mimořádných situací – proškolení žáků na počátku 

školního roku, v rámci třídnických prací, zařazeno do tematických plánů 

občanské výchovy, výchovy ke zdraví, fyziky, chemie, zeměpisu, dějepisu, 

prvouky apod. Pro upevnění a zopakování návyků byl zorganizován projektový 

den Kdo přežije. 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

- pedagogičtí pracovníci –  24 pedagogických pracovníků - 16 učitelů, 4 

vychovatelky ŠD, 5 asistentek pedagoga (dvě asistentky jsou zároveň 

zaměstnány i jako vychovatelky ŠD)  a jeden asistent pedagoga 
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- aprobovanost učitelů -  ukončené magisterské studijní programy na 

pedagogických fakultách – 16 

- ostatní pracovníci školy – 3 uklízečky, školník (pracuje i na pozici 

topič), účetní, sekretářka 

- pracovníci školní jídelny – vedoucí ŠJ, 4 kuchařky 

 

 

    4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 
Zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021 

 

V tomto roce se poprvé uskutečnil zápis k povinné školní docházce bez 

dětí prostřednictvím přihlášek, které zaslali zákonní zástupci do datové 

schránky školy, odevzdali osobně nebo zaslali poštou.  

Žádost podali rodiče 27 dětí. Po odkladu byli přijati tři chlapci a dvě dívky. 

Zákonní zástupci čtyř dětí požádali o odklad školní docházky (tři z nich 

dodatečně), žádostem bylo vyhověno. Školní docházku ve školním roce 

2020/2021 zahájilo 23 prvňáčků. 

 

 

    5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
  

I. stupeň prospělo s vyz.     93 

  prospělo        7 

  neprospělo                   0                                                                              

II. stupeň prospělo s vyz.     70 

  žáků prospělo       21 

            neprospělo        0 

Individuální vzdělávání dle § 41 – neprospěl jeden žák 

    

Průměrný prospěch:  1,178 

 1., 2. třída (první pololetí) – slovní hodnocení 

 

Snížený stupeň z chování  0 

 
Omluvená absence   1. pololetí – 5 532 (29,963 na žáka) 

      2. pololetí – 3 383 (17,712 na žáka) 
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Neomluvená absence      1. pololetí – 0  

2. pololetí – 0 

           

IVP – V tomto školním roce bylo zaznamenáno 29 integrovaných žáků 

s podpůrným opatřením 2. – 4. stupně, 26 dětí bylo vzděláváno podle 

individuálního vzdělávacího plánu, 19 dětí bylo zařazeno do speciálně 

pedagogické péče a u deseti žáků probíhala pedagogická intervence. 

   

 Přehled klasifikace školy viz Příloha 1 

 

Umístění vycházejících žáků: 

 

V tomto školním roce ukončilo 9. třídu 18 žáků.  

Na gymnázia nastoupilo 5 žáků devátého ročníku, maturitní studium na 

středních školách zahájilo 10 žáků, 3 žáci budou pokračovat v dalším vzdělávání 

v učňovském oboru. 

Na víceleté gymnázium nastoupily dvě žákyně sedmého ročníku. 

 

 

Výsledky soutěží  

viz Příloha 2 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami (dále PPP) a 

speciálními pedagogickými centry (dále SPC). 

 Během tohoto školního roku jsme spolupracovali především s PPP ve 

Frýdku-Místku a s SPC v Ostravě.  

 Spolupráce s rodiči 

 Během školního roku se uskutečnily dvě třídní schůzky/pohovorová 

odpoledne. (Další se vzhledem k epidemiologické situaci nerealizovala.) 

Individuální jednání s rodiči (řešení větších problémů) proběhla dle 

potřeby za účasti výchovného poradce, koordinátora prevence sociálně 

patologických jevů, třídního učitele a ředitelky školy. O všech jednáních byl 

vyhotoven zápis. 

Prevence sociálně patologických jevů 

Zaměřeno především na volnočasové aktivity – nabídka zájmových útvarů.  

V rámci vybraných vyučovacích hodin a na adaptačních pobytech žáci pracovali 



 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  FRYČOVICE, okres Frýdek – Místek, 

příspěvková organizace, Fryčovice 628, 739 45, IČO 70938857                       
 

8 

 

s tématy osobní bezpečí, šikana, kyberšikana, xenofobie, alkohol, vztahy ve 

třídě, život v obci a my apod. Schránka důvěry byla využívána minimálně. Škola 

má vypracován minimální preventivní program. Ve škole pracuje koordinátor 

v oblasti sociální prevence. 

Žákovský parlament  

Během roku proběhlo několik schůzek, na kterých zástupci jednotlivých tříd 

řešili záležitosti školy ze svého pohledu, vznášeli přání, domlouvali se na 

pomoci při organizaci některých školních akcí. 

 

7. Údaje o DVPP 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) probíhalo 

v souladu s plánem a s využitím nabídky vzdělávacích akcí. Bylo zaměřeno 

zejména na další rozvoj školního vzdělávacího programu a používání moderních 

metod ve vyučování, na inkluzi, na čtenářskou a matematickou gramotnost a na 

odborné vzdělávání v jednotlivých předmětech. Celý pedagogický sbor se 

účastnil dvoudenní vzdělávací akce zaměřené na osobnostní rozvoj. 

Zaměstnanci měli možnost vybírat z nabídky vzdělávacích institucí (Ostravská 

univerzita, KVIC, NIDV, Hello a jiné). Vzdělávací akce absolvovaly i účetní 

školy a vedoucí ŠJ.  

  

Přehled vzdělávání viz Příloha č. 3 

 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

  a) Zájmové útvary: florbal, kroužky keramické, dramatické, včelařský, 

floristický, sportovní, stolní tenis, anglický jazyk 

       

        b) Ostatní aktivity a činnosti 

 
Návštěvy divadelních představení  

Zapojení školy do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol 

Zapojení školy do projektu Sportuj ve škole  

Zapojení školy do projektu Pomáháme školám k úspěchu 

Zapojení do projektu MAP Pobeskydí Setkání s knihou 

Zapojení do projektu MAS Pobeskydí Příměstské tábory (jarní, letní – 4x) 
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Během měsíce srpna zapojení do projektu Vzdělávací dny 

 

Projektové dny: 

 Projektový den 30 let svobody (výročí sametové revoluce) 

 Výuka s rodiči (proběhla v první i druhé třídě) 

 Vánoční dílny 

 Kdo přežije – tematika jednání v mimořádných situacích 

 Projektové dopoledne s rodilou mluvčí 

 

Ostatní plánované projektové dny (Den Země, Den dětí apod.) vzhledem 

k epidemiologické situaci neproběhly. 

 

Další akce, exkurze: 

 

- Den otevřených dveří (u příležitosti výstavy a projektového dne 30 let 

svobody) 

- Drakiáda  

- Výstava ovoce a zeleniny 

- Rozsvěcování vánočního stromu (účast na akci OÚ) 

- Mikuláš ve škole 

- Vánoční dílny s rodiči  

- Vánoce ve škole 

- Návštěva z MŠ 

- Karneval 

- Český den proti rakovině 

- Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

- Společně na Lysou (žáci devátého ročníku) 

- Rozloučení s žáky devátého ročníku 

- Návštěva obecní knihovny 
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Další akce  

  

 Během školního roku v rámci Vyučování s rodiči (1. - 2.) navštívili školu 

zákonní zástupci žáků, aby se spolu s dětmi zúčastnili výuky. Během Dne 

otevřených dveří si školu mohli prohlédnout všichni zájemci.  Pro rodiče i 

veřejnost jsme připravili Vánoce ve škole – prodejní jarmark, vystoupení dětí, 

divadelní představení školních dramatických kroužků. 

 Pokračovala velice úzká spolupráce s Obecní knihovnou ve Fryčovicích.  

(Děti si mohou půjčovat knihy ihned po vyučování a do knihovny vcházejí 

vchodem ze školy, v knihovně jsou pro žáky pořádány knihovnické lekce.)

 Příkladná je i spolupráce s místními hasiči (hasiči nám pravidelně 

zajišťují stanoviště s tematikou Ochrany člověka za mimořádných situací, 

spolupracují se školní družinou při organizaci drakiády). 

 Tradicí se již stal podzimní a jarní sběr starého papíru. Zúčastnili jsme se 

soutěže o ekologicky nejzdatnější školu. 

 Žáci naší školy zazpívali při rozsvícení vánočního stromečku (akce Obce 

Fryčovice). 

 V tomto školním roce fungoval provoz ranní družiny a pracovala tři 

oddělení ŠD.  

 Zapojili jsme se do řady soutěží. Mnohé z nich ale neproběhly nebo 

proběhly jen částečně z důvodu epidemiologické situace. 

 

 

 Organizace školy vzhledem k epidemiologické situaci 

 

 11. března 2020 nastala pro celou republiku situace, se kterou jsme se 

nikdy nesetkali. Vzhledem k epidemiologické situaci (pandemie koronaviru) 

byly uzavřeny všechny školy (mimo mateřských) a žáci byli vzděláváni „na 

dálku“. Ačkoliv povinnost distančního vzdělávání neměla v této době oporu 

v zákoně, naprostá většina dětí se (s pomocí svých zákonných zástupců) do 

práce aktivně zapojila a zadané úkoly žáci plnili.  

 11. května se do lavic vrátilo 15 žáků deváté třídy, kteří se připravovali na 

odložené přijímací zkoušky. Výuka probíhala čtyři dny v týdnu. Žáci se učili 

vždy dvě hodiny matematiku a dvě hodiny český jazyk. Vynaložené úsilí se 

všem vrátilo v úspěšném přijetí na jimi vybrané střední školy. 

 Někteří žáci prvního stupně se mohli do škol vrátit 25. května. Žáci 

druhého stupně se v omezené míře mohli do lavic vrátit 8. června. 

Návrat do školy byl ale dobrovolný a jen ve skupinách po nejvýše 15 

dětech. Školy musely zajistit, aby se po návratu žáci neshlukovali na jednom 

místě. Roušky nebyly nutné při dodržení rozestupů, při pohybu po škole však 

ano. Ostatní žáci se učili na dálku. 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministerstvo-zdravotnictvi-koronavirus-podminek-hygienicka-pravidla-provozy-11-kveten.A200501_073018_domaci_lre
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Školní rok jsme ukončili již ve středu 24. 6. 2020 předáním vysvědčení a 

slavnostním rozloučením s žáky devátého ročníku. 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
  

 V tomto školním roce inspekční činnost na naší škole neproběhla. 

 

   
 

10. Základní údaje o hospodaření školy 
 

  Dílčí rozbory hospodaření k 31. 12. 2019 – viz Příloha č. 4. Dílčí 

čtvrtletní závěrky jsou v řádných termínech doručovány zřizovateli. 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

 

 Zapojení do projektu GET UP and GOALS! (evropský projekt globálního 

rozvojového vzdělávání) 

 Zapojení do projektu Světová škola 

 Zapojení do projektu Sportuj ve škole 

 Zapojení do projektu Pomáháme školám k úspěchu 
 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

 Zapojení do projektu „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje 

klíčových kompetencí“ (Projekt Ostravské univerzity, spolufinancován EU) 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

z cizích zdrojů 
 

 Vybudování Školní zahrady v rámci projektu SFŽP ČR (zajišťuje obecní 

úřad) 
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 V rámci Národních programů SFŽP ČR škola čerpala dotaci na projekt 

předložený v Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se 

zhoršenou kvalitou ovzduší 

 Zapojení školy do projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – šablony pro ZŠ a MŠ II“ v rámci výzvy Operačního programu 

Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 

organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání 

 
Ve škole odborová ani jiná organizace nepůsobí. 

 
 

Ve Fryčovicích 10. 10. 2020    Mgr. Alexandra Filarová 

         ředitelka školy 


