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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. 2017:    I. st.         111 6 tříd  průměr 18,5 

                                         II. st.          83 4 třídy průměr 20,75                                       

     Celkem    194 10 tříd průměr 19,4 

   Individuální vzdělávání (§ 41 školského zákona) 0 

   Vzdělávání v zahraničí (§ 38 školského zákona) 0 

Oddělení školní družiny 

k 31. 10. 2017:   3  

     68 dětí  

     (zajištěn provoz ranní družiny) 

 V průběhu školního roku snížen počet oddělení na dvě. 

 

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, dějepis, zeměpis, dílny, 

žákovská kuchyňka, informatika, hudební výchova, výtvarná výchova, 

keramická dílna, multimediální učebna, žákovská knihovna 

mailto:zs.frycovice@tiscali.cz
mailto:alexandra.filarova@seznam.cz
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 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 byla provedena rekonstrukce výtahu a učebny chemie, 

fyziky a přírodopisu, která byla hrazena z projektu ITI ostravské aglomerace. 

 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 Klíče k budoucnosti platný od 1. 9. 2016 (s dodatky) 

 

Logopedická péče  zajišťována dle potřeby 

 

Spolu to dokážeme – třídenní pobyt žáků 1., 2. a 3. ročníku (září, Keltská salaš 

Ebeka, Bílá) 

Ekologický pobyt žáků 4. a 5. třídy (říjen, Hotel U Studánky, Horní Lomná ) 

 

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

 

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

Jeseníky) 

 

Cyklisticko-vodácký kurz pro žáky 8. – 9. ročníku (květen, jižní Čechy, 

Jemčina, řeka Nežárka, Vltava)    

 

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

Fryčovice, personální vedení kurzu zajišťuje Základní škola Fryčovice) 
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Výuka plavání dále zařazena v rámci hodin tělesné výchovy a povinně 

volitelných předmětů. 

 

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, 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 Den Země, ekologický pobyt žáků 

4., 5. ročníku. 

 

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 – 23 pedagogických pracovníků - 14 učitelů, 3 

vychovatelky ŠD, 6 asistentek pedagoga (dvě asistentky působily i 

ve ŠD; dvě vykonávaly činnost vychovatelek ve ŠD) a jeden asistent 

pedagoga 

- aprobovanost učitelů -  ukončené magisterské studijní programy na 

pedagogických fakultách – 14, ostatní pracovníci školy – 3 uklízečky, 

školník (pracuje i na pozici topič), účetní 

- pracovníci školní jídelny – vedoucí ŠJ, 4 kuchařky 

 

 

    4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 
Zápis do první třídy pro školní rok 2018/2019 

 

Poprvé se k zápisu dostavilo 21 dětí. Po odkladu se dostavili dva chlapci a 

jedna dívka. Zákonní zástupci šesti dětí požádali o odklad školní 

docházky, žádostem bylo vyhověno. Školní docházku ve školním roce 

2018/2019 zahájilo 16 prvňáčků (dvě děti byly převedeny na jinou školu). 
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    5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
  

I. stupeň prospělo s vyz.     84 

  prospělo      27 

  neprospělo                   1                                                                              

II. stupeň prospělo s vyz.     37 

  žáků prospělo       44 

            neprospělo        1 

    

Průměrný prospěch:  1,503 

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

 

Snížený stupeň z chování  0 

 
Omluvená absence   1. pololetí – 6443 (33,383 na žáka) 

      2. pololetí – 8501 (43,82 na žáka) 

Neomluvená absence      1. pololetí – 1 (0,012 na žáka)  

2. pololetí – 17 (0,088 na žáka) 

           

IVP – V tomto školním roce bylo zaznamenáno 33 integrovaných žáků, 

20 dětí bylo vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu (19 pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jeden pro nadané žáky), 18 

dětí bylo zařazeno do speciálně pedagogické péče a u čtyř žáků probíhala 

pedagogická intervence. 

   

 Přehled klasifikace školy viz Příloha 1 

 

Umístění vycházejících žáků : 

 

V tomto školním roce ukončilo 9. třídu 21 žáků.  

Na gymnázia nastoupí 5 žáků devátého ročníku, maturitní studium na středních 

školách zahájí 10 žáků, 6 žáků bude pokračovat v dalším vzdělávání 

v učňovském oboru. 

Na víceleté gymnázium nastoupí jedna žákyně sedmého ročníku. Jeden žák 

ukončil povinnou školní docházku v osmém ročníku (byl přijat na střední 

odborné učiliště). 
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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 v Novém Jičíně a s SPC v Ostravě.  

 Spolupráce s rodiči 

 Během školního roku se uskutečnily čtyři třídní schůzky/pohovorová 

odpoledne. 

Individuální jednání s rodiči (řešení větších problémů) proběhla 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 

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 jednodenní a dvoudenní vzdělávací akce na téma hodnocení a 

individuální přístup k žákovi. Zaměstnanci měli možnost vybírat z nabídky 

vzdělávacích institucí (Ostravská univerzita, KVIC, NIDV, Hello a jiné). 

Vzdělávací akce absolvovaly i účetní školy a vedoucí ŠJ.  
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Přehled vzdělávání viz Příloha č. 3 

 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

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

včelařský, sportovní, německý jazyk, anglický jazyk, světová škola 

       

        b) Ostatní aktivity a činnosti 

 
Návštěvy divadelních představení  

 

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

 

Akce školy, exkurze  

- Po stopách historie – exkurze Hrabyň (8., 9. třída) 

- Olympijský den Kdo přežije 

- Drakiáda  

- Workshop na SŠ řemesel ve Frýdku-Místku (8., 9. ročník) 

- Envofilm 2017 (8., 9. ročník) 

- „Nicholas Winton – Síla lidskosti“ (6. – 9. ročník) 

- Výstava ovoce a zeleniny 

- Divadelní představení Bajky 

- rozsvěcování vánočního stromu (účast na akci OÚ) 

- Mikuláš 

- Jiný kraj, jiný mrav – Světová škola (7. – 9. ročník) 

- Křesťanské Vánoce (5. a 6. ročník) 

- Vánoční dílny (4. – 9. ročník) 

- Vánoční dílny s rodiči (1. – 3. ročník) 

- Vánoce ve škole – odpolední program pro rodiče a veřejnost 

- Beseda – šikana (5. – 8. ročník) 



 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  FRYČOVICE, okres Frýdek – Místek, 

příspěvková organizace, Fryčovice 628, 739 45, IČO 70938857                       
 

9 

 

- Projekt Edison (týdenní návštěva zahraničních studentů zakončená 

setkáním s rodiči a veřejností) 

- Návštěva z MŠ 

- Návštěva Úřadu práce ve Frýdku-Místku (8. třída) 

- Zapojení do projektu Rorýsí škola (získání titulu) 

- Vítání jara (1. - 4. třída) 

- Preventivní program Hasík (2., 6. ročník) 

- Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha - šoa 

- Zlatá včela – včelařská soutěž  

- Český den proti rakovině 

- Den Země aneb Učíme se o přírodě v přírodě 

- Zápis do první třídy a den otevřených dveří 

- Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

- Přírodopis jinak aneb S odborníkem v terénu 

- Absolventský koncert žáků Základní umělecké školy Brušperk pro žáky 1. 

stupně a pro veřejnost 

- Exkurze do ZOO Ostrava (1, 2. ročník) 

- Exkurze Kopřivnice, Štramberk (6., 7. ročník) 

- Exkurze do Planetária a do areálu Landek (4., 5. ročník) 

- Návštěva u včelařů (1. ročník) 

- Projekt včela (1. ročník) 

- Dětský den 

- Projektové vyučování Čteme spolu (1., 9. ročník) 

- Senoseč – záchrana koloušků 

- Pasování na čtenáře (1., 9. ročník) 

- Exkurze Hukvaldy (3. třída) 
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- Exkurze Lase games (5., 6. ročník) 

- Návštěva Prahy (zájemci 7. – 9. ročník) 

- Spaní ve škole (9. třída) 

- Návštěva obecní knihovny 

 

Další akce  

 Během školního roku se ve škole uskutečnilo několik projektových dnů – 

Den jazyků byl věnován tématu Svátky a tradice, Vánoční dílny, Kdo přežije, 

projektový týden Edison (týdenní návštěva zahraničních studentů zakončená 

setkáním s rodiči a veřejností a se zástupcem Světové školy), Ekologický den, 

Dětský den. 

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

několikrát 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 akci Vánoce ve škole (zpívání na schodech, 

vánoční zvyky, divadelní představení) spojenou s jarmarkem, kde si rodiče 

mohli prohlédnout i zakoupit dárečky, které vyrobily jejich děti. 

 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 a Policií ČR – účast na 

Dětském dni, hasiči nám pravidelně zajišťují stanoviště s tematikou Ochrany 

člověka za mimořádných situací, spolupracují se školní družinou při organizaci 

drakiády, ve škole probíhal program Hasík. 

 Na konci školního roku připravili žáci 9. třídy pro prvňáčky projekt 

Čteme společně, který byl završen pasováním žáků první třídy na čtenáře. 

 Deváťáci se se školou rozloučili sportovním odpolednem a přespáním ve 

školní budově. 

 Tradicí se již stal podzimní a jarní sběr starého papíru. V rámci soutěže o 

ekologicky nejzdatnější školu jsme obsadili první místo v množství 

odevzdaného papíru na jednoho žáka. 

 Žáci naší školy zazpívali při rozsvícení vánočního stromečku (akce Obce 

Fryčovice), naši žáci vystoupili i na akci Den obce. 

 V tomto školním roce fungoval provoz ranní družiny, pracovala tři 

oddělení ŠD.  

 Zapojili jsme se do mnoha soutěží – sportovních, literárních, 

matematických, přírodovědných, fyzikálních, výtvarných, hudebních, 

dějepisných.  
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 
 Ve školním roce 2017/2018 se inspekční činnost na naší škole 

neuskutečnila. 

   
 

10. Základní údaje o hospodaření školy 
 

  Dílčí rozbory hospodaření k 31. 12. 2017 – viz Příloha č. 4. Dílčí 

čtvrtletní závěrky jsou v řádných termínech doručovány zřizovateli. 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
 

 Zapojení školy do projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

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

Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) 

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

rozvojového vzdělávání) 

 Zapojení do projektu Světová škola 
 

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 přírodovědné učebny (součástí projektu je i rekonstrukce 

výtahu, výměna vstupních dveří a rekonstrukce jednoho WC) v rámci 

projektu ITI Ostravské aglomerace (zajišťuje obecní úřad) 
 



 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  FRYČOVICE, okres Frýdek – Místek, 

příspěvková organizace, Fryčovice 628, 739 45, IČO 70938857                       
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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 3. 10. 2018    Mgr. Alexandra Filarová 

         ředitelka školy 


