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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 

ID schránka   n6ktrjp 

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. 2021:    I. st.         116 6 tříd  průměr 19,33 

                                         II. st.         85  4 třídy průměr 21,25                                     

     Celkem    201 10 tříd průměr 20,10 

   Individuální vzdělávání (§ 41 školského zákona) 0 

   Vzdělávání v zahraničí (§ 38 školského zákona) 0 

 

k 30. 3. 2022:    I. st.         119 6 tříd  průměr 19,83 

                                         II. st.          89   4 třídy průměr 22,25                                     

     Celkem    208 10 tříd průměr 20,80 

   Individuální vzdělávání (§ 41 školského zákona) 0 

   Vzdělávání v zahraničí (§ 38 školského zákona) 0 

 

Oddělení školní družiny 

k 31. 10. 2021:   3 

72 zapsaných účastníků 

     provoz ranní družiny – dvě oddělení 

 

mailto:zs.frycovice@tiscali.cz
http://www.zsfrycovice.cz/
mailto:alexandra.filarova@seznam.cz
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Materiálně technické zajištění školy  
I. st. - 6 učeben 

II. st. – 4 učebny 

                      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, multimediální učebna, žákovská knihovna, učebny 

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 částečná rekonstrukce vodovodního řádu ve 

školní kuchyni. Byly vyměněny vchodové dveře do školní družiny. 

 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. Obor vzdělání, který škola vyučuje v souladu se zápisem 

ve školním rejstříku 

Obor vzdělání: 79-01-C/01 Základní škola, studium denní 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
 pedagogičtí pracovníci – 26 pedagogických pracovníků - 16 učitelů, 

5 vychovatelek ŠD (tři souběžně vykonávaly funkci asistentky 

pedagoga), 6 asistentek pedagoga a 2 asistenti pedagoga 

 aprobovanost učitelů -  ukončené magisterské studijní programy na 

pedagogických fakultách – 16 
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 ostatní pracovníci školy – 3 uklízečky, školník (pracuje i na pozici 

topič), účetní, sekretářka 

 pracovníci školní jídelny – vedoucí ŠJ, 3 kuchařky (+2 na částečný 

úvazek) 

 2 školní asistenti (částečný úvazek) pro základní školu - v rámci 

projektu Šablony III. 

 

    4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 
Zápis do první třídy pro školní rok 2022/2023 

V tomto roce epidemiologická situace umožnila, aby se zápis k povinné 

školní docházce uskutečnil prezenčně s účastí dětí a jejich zákonných 

zástupců. 

Zápisu se poprvé zúčastnilo 22 žáků. Po odkladu byli přijati tři žáci. 

Zákonní zástupci dvou dětí požádali o odklad školní docházky, žádostem 

bylo vyhověno. Školní docházku ve školním roce 2022/2023 zahájilo 22 

prvňáčků (jedno dítě nastoupilo na jinou základní školu). 

 

 

5.    Vzdělávací program 
 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Klíče k budoucnosti platný 

od 1. 9. 2020 byl doplněn o dodatky, které se týkaly výuky ruského jazyka a 

informatiky. Nově vznikl povinně volitelný předmět Matematická gramotnost. 

Stanovené cíle byly naplněny. 

 

  6.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
I. stupeň prospělo s vyz.     100 

  prospělo        19 

  neprospělo                     1   

nehodnoceno         3 (ukrajinské žákyně, 

které nastoupily v posledních dnech školního roku)                                                                            

II. stupeň prospělo s vyz.       46 

  žáků prospělo         43 

            neprospělo          0 

    

Průměrný prospěch:  1,363 



 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  FRYČOVICE, okres Frýdek – Místek, 

příspěvková organizace, Fryčovice 628, 739 45, IČO 70938857                       
 

6 

 

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

 

Snížený stupeň z chování  2 žáci 1. pololetí; 2 žáci 2. pololetí 

 
Omluvená absence   1. pololetí – 11127 (52,735 na žáka) 

      2. pololetí – 130278 (62,632 na žáka) 

Neomluvená absence      1. pololetí – 15 (0,071 na žáka)  

2. pololetí – 12 (0,057 na žáka) 

             

 Přehled klasifikace školy viz Příloha 1. 

 

Umístění vycházejících žáků: 

V tomto školním roce ukončilo 9. třídu 16 žáků.  

Na gymnázia nastoupili 4 žáci devátého ročníku, maturitní studium na středních 

školách zahájilo 8 žáků, 4 žáci budou pokračovat v dalším vzdělávání 

v učňovském oboru. 

Na víceleté gymnázium byla přijata jedna žákyně 5. ročníku. 

Výsledky přijímacího řízení viz Příloha 2. 

 

7.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, 

rizikového chování a zajištění podpory dětí, žáků a studentů 

se speciálně vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně 

nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 
 

 Spolupráce s rodiči 

 Během školního roku se uskutečnila jedna klasická třídní schůzka a tři 

pohovorová odpoledne (jedno vzhledem k epidemiologické situaci online). 

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 pobytových akcích žáci pracovali 

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

třídě, život v obci a my apod. Schránka důvěry byla využívána minimálně. Škola 
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má vypracován minimální preventivní program. Ve škole pracuje koordinátor 

v oblasti sociální prevence. 

Žákovský parlament  

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhla jen jedna schůzka žákovského 

parlamentu, na které zástupci jednotlivých tříd probírali své potřeby a 

požadavky (zvonění, školní jídelna apod.). 

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 ve Frýdku-Místku, v Ostravě a v Novém Jičíně. 

 Počet integrovaných žáků se v průběhu roku měnil s nově přicházejícími 

doporučeními ze školských poradenských pracovišť. Počet těchto žáků k 30. 9. 

činil 36, na konci školního roku bylo žáků již 46. Poměrně vysoký nárůst byl 

způsoben i výpadkem v diagnostikování žáků v uplynulých letech způsobených 

pandemií Covid-19. 

 Pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami probíhal předmět speciální 

pedagogická péče v pěti (část školního roku ve čtyřech) skupinách a 

pedagogická intervence ve čtyřech skupinách. 

Národní plán doučování 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s Národním pedagogickým 

institutem a neziskovými organizacemi realizuje Národní plán doučování, jehož 

cílem je pomoci zmírnit dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie 

Covid-19. V naší škole probíhalo vyučování celkem ve 12 skupinách a žáci byli 

doučováni především v matematice, českém jazyce a angličtině.  

Ukrajinští žáci 

Na naši školu již v září nastoupily čtyři žákyně – dvě do druhé třídy a dvě 

do čtvrté třídy. Vzhledem k tomu, že v obou třídách působí asistent pedagoga, 

byla adaptace na nové prostředí z naší strany jednodušší. V červnu pak 

nastoupily další tři žákyně, které se ale již do výuky nezapojily a spíše se jen 

seznamovaly s prostředím, které je čekalo v září v souvislosti s novým školním 

rokem. 

Žáci nadaní a mimořádně nadaní 

Během školního roku 2021/2022 nebyli žáky školy žádní žáci, kteří by 

byli pro své nadání evidováni v PPP. Nadaným žákům se učitelé věnovali ve 

vyučovacích hodinách, v povinně volitelných předmětech a v rámci zájmových 

útvarů (pokud to epidemiologická situace dovolila). 

Mezi sportovně nadané žáky patřil jeden chlapec devátého ročníku, který 

reprezentoval Českou republiku ve fotbale. 
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8. Údaje o DVPP a odborného rozvoje nepedagogických 

pracovníků 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) probíhalo 

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

práci v online prostředí a distanční výuku, 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. 

Zaměstnanci měli možnost vybírat z nabídky vzdělávacích institucí (Ostravská 

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

školy a vedoucí ŠJ. Vzhledem k epidemiologické situaci probíhalo vzdělávání 

často formou webinářů. 

Přehled vzdělávání  

Proběhlo dvoudenní vzdělávání celého pedagogického sboru – Typologie 

MBTI. Jedno dopolední školení si připravily pro své kolegy učitelky zapojené 

do projektu Pomáháme školám k úspěchu. 

Ostatní viz Příloha č. 3. 

 

Vzdělávání nepedagogických pracovníků:  

- Ekonom školy (webináře s tematikou FKSP, Sisová služba ve školách, 

EMA – práce s programem) 

- Vedoucí školní jídelny (online školení pro vedoucí školní jídelny) 

 

 

    9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

- Zapojení do projektu Světová škola 
- Zapojení do projektu Pomáháme školám k úspěchu 
- 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) 
- Zapojení školy do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol 

- Zapojení do projektu MAS Pobeskydí Příměstské tábory (letní – 3x) 

- Zapojení do MAP Pobeskydí (čtenářská gramotnost) 

- Zapojení do SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, 

Národní pedagogický institut) – oblastní kabinet prvostupňového vzdělávání 



 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  FRYČOVICE, okres Frýdek – Místek, 

příspěvková organizace, Fryčovice 628, 739 45, IČO 70938857                       
 

9 

 

a) Zájmové útvary: keramika, stolní tenis, fotbal, basketbal. (Vzhledem 

k epidemiologické situaci byla činnost zájmových útvarů velice omezená.) 

       

b) Ostatní aktivity a činnosti: 

Logopedická péče  zajišťována dle potřeby. 

 

Spolu to dokážeme – třídenní pobyt žáků 1. a 2. ročníku (září, Morávka) 

Ekologický pobyt žáků prvního stupně (projekt SFŽP ČR, duben, Karlov pod 

Pradědem, Jeseníky). 

 

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

Lyžařský kurz žáků 6. a 7. ročníku (leden, Ludvíkov, Jeseníky) 

Cyklovodácký kurz pro žáky 8. a 9. ročníku (květen, jižní Čechy – Jemčina) 

 

 ZOO Ostrava 

 Koncert - Hukvaldy 

 Mikuláš ve škole 

 Vánoční vyučování 

 Vánoční dílny 

 Den otevřených dveří 

 Vystoupení pro seniory 

 Projektový den Jan Amos Komenský 

 Divadelní představení pro žáky i veřejnost (Labyrint světa a Kolotoč 

pohádek) 

 Ukázková hodina práce s textem pro členy pracovní skupiny MAP 

Čtenářská gramotnost, spojeno s prohlídkou základní školy a návštěvou 

obecní knihovny 

 Knižní jarmark a potravinová sbírka pro Ukrajinu (Světová škola) 

 Den Země – Ukliďme Česko 

 Zápis do 1. třídy a Den otevřených dveří 

 Český den proti rakovině 

 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 
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 Sběr starého papíru 

 Dětský den 

 Návštěva Prahy (pro zájemce 6. – 9. třídy) 

 Atletické závody 

 Výuka s rodiči – 1.A, 1.B, 2. třída 

 Záchrana koloušků (Sovinec) 

 Rozloučení s žáky devátého ročníku 

 Návštěva obecní knihovny 

 

Zapojení do soutěží - Mnohé neproběhly nebo proběhly jen částečně 

z důvodu epidemiologické situace. 

 

Viz Příloha č. 4. 

 

 

 Organizace školy vzhledem k epidemiologické situaci a vzhledem 

k válečnému konfliktu na Ukrajině 

 

 I tento školní rok nepříjemně ovlivnila výuku pandemie Covid 19. Opět 

jsme byli připraveni na práci online v počítačovém prostředí aplikace Mikrosoft 

Teams. Ačkoli nedošlo k hromadnému uzavření škol, zůstávaly často doma 

v karanténě celé třídy. Postupně se stávaly i situace, že část dětí docházela do 

školy a část zůstávala doma a výuka se tak ještě více zkomplikovala. 

 Uvolnění nastalo až v měsíci březnu a my jsme pomalu mohli pracovat 

v normálním bezcovidovém režimu. 

 Oddechli jsme si jen krátce, protože válečný konflikt na Ukrajině přivedl i 

do naší školy v období březen až červen sedm žákyň ukrajinské národnosti a 

opět jsme řešili pro nás naprosto nové situace. 

   

 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
  

 V tomto školním roce inspekční činnost na naší škole neproběhla. 

 

   
 

11. Základní údaje o hospodaření školy 
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Dílčí rozbory hospodaření k 31. 12. 2021 – viz Příloha č. 5.  

 

Dílčí čtvrtletní závěrky jsou v řádných termínech doručovány zřizovateli. 

 
 
 

Ve Fryčovicích 11. 10. 2022    Mgr. Alexandra Filarová 

         ředitelka školy 


