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1. Základní údaje o škole a zřizovateli 
 

Zřizovatel: Město Františkovy Lázně 
Sídlo: Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně 
Kontakt: 354  479 211 
Starosta  Jan Kuchař 
 

 

1.1 Charakteristika školy 

Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1 je základní školou úplnou, I. a II. stupeň, se školní 

družinou i jídelnou.  

Hlavní účel a předmět organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s prováděcími vyhláškami a 

předpisy – organizace poskytuje žákům  základní vzdělání. 

Škola pracuje po celý rok podle ročního plánu s uvedením termínů pedagogických rad, třídních schůzek, 

celoškolních akcí a projektů, Přesnější informace, aktuálně pořádané akce, projektové vyučování, 

aktuality jsou zapracovány do měsíčních plánů.  

Na I. stupni pracují ročníkoví učitelé, na II. stupni předmětové komise pro ČJ, AJ, NJ a ostatní cizí 

jazyky, M, Př,  Z, ORV, TV, Inf, činnosti a výchovy.  Scházejí se především nad plněním tematických plánů, 

aby byly v souladu se školním vzdělávacím programem Barevná škola (ŠVP), vyjadřují se k nákupu 

učebnic, pomůcek, řeší úpravy, aktualizace ŠVP, předmětové soutěže, spolupráci se Školním poradenským 

pracovištěm, vzájemné sdílení zkušeností, vzájemné hospitace, další vzdělávání aj. 

Název školy: Základní škola Františkovy Lázně, Čeká 39/1 
Sídlo: Česká 39/1, 351 01 Františkovy Lázně 
Zařazení do sítě škol:  s účinností od 1. 9. 2007 
Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou od roku 1993 
IČO 477211006 
DIČ CZ 477211006 
IDENTIFIKÁTOR ŠKOLY 600066371 
BANKOVNÍ SPOJENÍ 29531331/0100 
DATOVÁ SCHRÁNKA fw7huq 
Kontakty 
Mail  

mobil 731151835        tel. 354 542 429 
zsfrlazne@seznam.cz 

 
Charakteristika školy: 

Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1 je základní školou 
úplnou, I. a II. stupeň, se školní družinou i jídelnou.  

 
Vedení školy: 

Mgr. Alena Komárková – ředitelka školy     
Mgr. Monika Křesťanová – statutární zástupkyně ředitelky školy 
                                                    zástupkyně ředitele školy pro I.stupeň 
Mgr. Radovan Friedel – zástupce ředitele pro II. stupeň 

Součásti školy 
+naplněnost 
ŠKOLA 

+kapacita+skutečnost k 30.9. (popřípadě k 31.10. 2021) 
 
700 žáků          578         82% 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 100 žáků            87          87% 
ŠKOLNÍ JÍDELNA 800 žáků          487         61% 
Začátek vyučování 7.40 
Provoz družiny 6.00 – 7.40  a 11.30 – 16.00 

mailto:zsfrlazne@seznam.cz
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Ve školním roce 2020/2021 probíhala výuka dle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP) ve 

všech ročních. Obsah i název Barevná škola reagují na požadavky dnešní společnosti. Stále nabízíme 

pestrou škálu volitelných předmětů s cílem pomoct ujasnit si, kterou cestou se po základní škole dát. 

Bohužel tento školní rok omezil tuto výuku na minimum. Zároveň velkou pozornost věnujeme výuce 

cizích jazyků. Spolu s češtinou a matematikou patřily cizí jazyky mezi základní předměty, které jsme učili 

především  on-line.  

Barevná škola- školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle  RVP ZV                                                                    

                                od 1.9.2007 zápis ve školském rejstříku 79-01-C/001 Základní škola,                

                                č.j. 4678/20007-21 

                                 Volitelné předměty     -    8. a 9. ročník – 2 letý cyklus:  

Konverzace v německém jazyce  

                         Konverzace v anglickém jazyce 

Kuchařské práce 

           Sportovní hry                                 

                       Práce s materiály 

                                                                 Informační technologie 

                                                                         Enviromentální praktika 

                                                                                          

                Výuka cizích jazyků: 

                             Anglický jazyk  –  540 žáků – výuka od 2.ročníku 

                             Německý jazyk – 230  žáků – výuka od 6.ročníku 

                          

Jiné kroužky byly organizovány učiteli ve spolupráci s DDM Františkovy Lázně a v rámci tzv. šablon. 

Barevná družina - školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny při Základní škole 

Františkovy Lázně 

 

 1.2 Rada školy, Spolek PRO ZŠ 

Rada školy pracuje na škole od roku 2002, má celkem šest členů: 2 zástupce pedagogických pracovníků,         

2 zástupce z řad zřizovatele a 2 zástupce rodičů. V roce 2018 proběhly nové volby do školské rady. 

Předsedou se stal JUDr. Josef Heyduk, místopředsedou Ing. Blanka Peltrámová a tajemníkem Mgr. Josef 

Prais. Mezi ostatní zvolené členy patří Hana Brisudová, Michaela Chlebcová a Ing. Jaromír Jelínek. Činnost 

Školské rady se řídí §167 a § 168 zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

Také Spolek PRO ZŠ spolupracuje především s vedením školy a podílí se na finančním zajištění 

mimoškolních akcí, sociální výpomoc nebo při nákupu pomůcek do školy. 

 

 

2. Mimořádný provoz školy ve školním roce 2020/2021 
Mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 ovlivnila chod 

školy, paralyzovala spolupráci, běžnou komunikaci mezi učiteli, mezi učiteli a rodiči a hlavně mezi učiteli         

a žáky. Neprobíhala projektová výuka, volnočasové aktivity, naplňování tzv šablon bylo velmi 

problematické, zrovna tak činnost ŠPP byla značně omezena. Nouzový stav také upravil zákonná pravidla, 

zejména v oblasti absence a výuky.  Respektovali jsme zákaz výuky tělesné a hudební výuky. V průběhu 



Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1 
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2020/2021 

                                                                         

 

5 
 

vzdělávání a na konci školního roku jsme získávali zpětnou vazbu od rodičů i žáků, celou situaci si 

vyhodnotili a do nového školné roku máme připravené úpravy tematických plánů, dokonce i ŠVP.  

Výuka probíhala takto od: 

 12. 10. 2020 – 17. 11. 2020 distanční výuka I. – V. ročník  

 18. 11. 2020 – 29. 11. 2020 prezenční výuka I. a II. ročník + distanční výuka III. – V. ročník  

 30. 11. 2020 – 03. 01. 2021 prezenční výuka I. – V. ročník  

 04. 01. 2021 – 28. 02. 2021 prezenční výuka I. a II. ročník distanční výuka III. – V. ročník  

 01. 03. 2021 – 12. 04. 2021 distanční výuka I. – V. ročník  

 13. 04. 2021 – 30. 04. 2021 prezenční výuka I. – V. ročník 

Byly nastaveny dvě komunikační platformy. Obě byly nové, pedagogové prošli školeními, sami se 

sebevzdělávali: 

EDUPAGE = komunikační systém pro žáky, rodiče a zaměstnance školy, zprávy, známky, třídní kniha, 

absence aj. 

MICROSOFT TEAMS = „živé vysílání“ – vzdálená výuka mimo školu.  

Celá výuka byla podpořena digitálně. Mezi žáky byly rozdány starší notebooky, nakoupili jsme díky 

podpoře MŠMT, ale i Města Františkovy Lázně několik nových notebooků, nejen pro žáky, ale i pro učitele, 

interaktivní dataprojektory, vizualizéry, mikrofony. 

 

 

 3. Personální zabezpečení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 zajišťovalo výuku celkem 37 pedagogů: 

15 učitelek na I. stupni, kde 5 jich je nekvalifikovaných, dvě si doplňují vzdělání, ostatní jsou jako zástup 

za MD, jejich poměr končí příchodem kvalifikované učitelky, 2 učitelky na roční neschopence, řešeno 

zástupem kvalifikovanou důchodkyní a speciálním pedagogem.  

22 učitelů na II. stupni, kde jsou 4 nekvalifikovaní, všichni si doplňují vzdělání.  

 

 

Fyzické osoby 
Pedagogičtí zaměstnanci 

celkem 
 

42,5 
pedagogové              37/mužů 7 

vychovatelky ŠD   3 
Asistenti pedagoga  2 
Speciální pedagog 0,5 

Nepedagogičtí zaměstnanci 
celkem 

 
20 

THP 3 
školník, údržbář 2 

Uklízečky 8 
Kuchařky 8 
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Věkové složení pedagogů   
25 -29 3 35 - 39 2 45 - 49 10 55 - 59 10 
30 - 34  40 - 44 5 50 - 54 7 60 -   
 

 

 

 

4. Údaje o zápisu do 1.ročníku, počty  žáků 
 

Také zápis do prvních tříd probíhal bez dětí, pouze úřední zápis s jednotlivými rodiči za přísných 

hygienických opatřeních. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet prvních 

tříd 

počet dětí přijatých do 

1. tříd k 31.5.2021 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro 

školní rok 2020/2021 

3 56 4 4 

Počty žáků - stav ke 30.6.2021 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5.  6. 7. 8. 9. 6. - 9. 1. - 9. 

 

Počet žáků 53 59 63 78 71 324 70 64 61 59 254 578 

Podíl pedagogů mužů a žen 

muži 7

ženy
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5. Výsledky vzdělávání žáků 
Také výsledky vzdělávání byly poznamenány distanční výukou. Pravidla byla nastavena v dodatku ke 

školnímu řádu. Někteří žáci ztratili motivaci, začala se prohlubovat propast mezi znalostmi a 

dovednostmi, některé návyky se vytratily. Naopak někteří vnímali výuku jako výzvu, jiní se naučili být 

samostatnější, plánovat si, postarat se o mladšího sourozence. Celkově však zpětná vazba od rodičů i žáků 

(dotazník, třídní schůzky online) říkají, že vzdělávání žáků na základní škole se v tomto školním roce 

neposunulo, naopak pozastavil se vývoj. Absence je poznamenána rozvolněním mimořádným opatřením 

Ministerstva školství.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav ke dni 1.9.2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 1. - 5.  6. - 9. 1. - 9. 
 

Počet žáků 324 254 578 

Prospělo s vyznamenáním 286 117 403 

Prospělo  36 136 170 

Neprospělo  2 0 2 

Nehodnoceno 0 1 1 

2. stupeň z chování 0 0 0 

3. stupeň z chování 0 0 0 

Počet omluvených hodin za 
celý školní rok 

6964 6140 13104 

Omluvené  hodiny na jednoho 
žáka za školní rok 

21,49 24,17 22,67 

Počet neomluvených hodin 
za školní rok 

0           0 0 

Neomluvené hodiny na 
jednoho žáka za školní rok 

0 0,00 0,00 

Ročník 1. 3. 9. 

Hodnocení v náhradním termínu - - 1 

Opravné zkoušky 1 1 - 

Prospěl/a po opravných zkouškách - 1 1 

Neprospěl/a po opravných 

zkouškách 

1 - - 
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6. Školní poradenské pracoviště 
 

Výsledky přijímacího řízení 

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ 

Distanční výuka zabránila některým aktivitám spojených s přípravou na přijímací zkoušky i s výběrem 

střední školy. Výchovná poradkyně připravila jakýsi covidový plán a žáci byli testování v rámci COMDI     

a následovaly I individální pohovory s rodiči I dětmi za přísných hygienických pravidel.  

Žáci z 5. ročníku 

Osmileté gymnázium 12  

 

Žáci z 9. tříd 

PŘEHLED PŘIJATÝCH ŽÁKŮ na jednotlivé střední školy (52): 

ISŠ Cheb (UO + SŠ s maturitou) 6 + 6 

G Cheb 6 

Hotelová škola Mariánské Lázně(UO + SŠ s maturitou) 0 + 3 

ISŠTE Sokolov (UO + SŠ s maturitou) 3 + 3 

SŠŽ Sokolov (UO) cukrář 3 

Soukromá OA, podnikatel SOAP, KV  (SŠ s maturitou) 5 

SCHŠ Cheb 1 

Střední zdravotnická škola  Cheb (OU + SŠ s maturitou) 1+3 

SUMPRUM KV, aplikovaná chemie 2 

Soukromá OA podnikatel SOAP, KV (s maturitou) 5 

G a SPgŠ KV (ped., předšk a mimošk.ped.) 3 

SOŠ logistická Dalovice (s maturitou) 1  

SOŠ KV (UO) 1 

Střední lesnická škola Žlutice 1 

SOŠ Stříbro (s maturitou) 1 

Střední stavební Plzeň, stavebnictví, geodézie (s maturitou) 1 

Střední UMPRUM Zámeček Plzeň 1 

SPŠ elektrotechnická Plzeň 2 

SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň 2 

POA Plzeň (s maturitou), OA 3 
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Celkem se hlásilo na SŠ  59 žáků. Z toho se 14 dostalo na odborná učiliště, 45 žáků bylo přijato na střední 

školy s maturitou.  

SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA 

Distanční výuka nedovolovala individuální ani týmové setkávání, přesto se v době rotační výuky, 

prezenční výuky snažila vykonávat svou činnost, věnovala se i nákupu pomůcek, vytvářela pomoc a 

podporu při on line vysílání žákům, kteří měli problém se zařadit do této výuky.  

 

PREVENTISTKA 

I zde se na práci podepsala pandemie. Udržování třídního kolektivu bylo těžké. Jakmile se školy otevřely, 

měla preventistka pro TU připravené nejrůznější aktivity ve škole i v přírodě, aby si žáci na sebe opět 

zvykli, znovu si zautomatizovali některé návyky. Výborná byla spolupráce s organizací Calliditas, která se 

externě zapojila do prevence starších žáků. Chceme tuto spolupráce přinejmenším zachovat. 

7. Výsledky hospodaření 
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
 
Vzhledem k pandemii byla realizova ny pr edevs í m webina r e zame r ene  na profesní  ru st, pra ci se z a ky 
v hodina ch. Pro sborovnu byly realizova ny tr i webina r e pro rozs ir ova ní  pra vní ho ve domí , formativní ho 
hodnocení . 

 DVPP 2020/2021   

Stížnosti a petice ve škole 22.10.2020 

Kázeň a klima školy 05.11.2020 

Líný učitel 09.11.2020 

12 aktivizačních metod na začátek hodiny 08.12.2020 

Právo ve škole + dílna 26.02.2021 

Badatelství v distanční výuce 10.03.2021 

Jak učit právní vědomí 19.03.2021 

Jak přežít pubertu 24.03.2021 

3 zabijáci paměti a pozornosti 28.03.2021 

Třídním v klidu 29.03.2021 

Záznamy z žákovské četby 06.04.2021 

Jak rozvíjet kreativní myšlení 07.04.2021 

Řešení problémů ve třídě 15.04.2021 

Současná literatura pro děti na 1.st 19.04.2021 

Sebepoškozování 28.04.2021 

Hudební výchova v 1.tř. 30.04.2021 

Mýty, omyly, nepravdy- o chybach ve vzdělávání 05.05.2021 

Školní systemické konstelace 05.05.2021 

Vykročte do 1.ročníku 12.05.2021 

Zlomky beze strachu 13.05.2021 

Učíme (se) na dálku 14.05.2021 

Komunikce rodina a škola v praxi 18.05.2021 

Jak vyučovat cizí jazyk v problematickém věku 18.05.2021 

Pojmy v matematice 20.05.2021 

Jak vyučovat cizí jazyk žáky s poruchami učení 25.05.2021 

Práce s dif. Třídou 31.05.2021 

Učíme se v přírodě 10.06.2021 

Krajský Workshop ICT 
19.-
20.04.2021 

Poradenský den -prevence a interdisciplinární spolupráce 
ve škole březen 

Klub koordinátorů ŠVP celoročně 
Robot Emil -úvod do konstruktivistické výuky informatiky 
na 1.st. 

 4.-
5.11.2020 

 

 

 

Zpracovala:  Mgr. Alena Komárková  
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Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena: 

Školská rada schválila dne: 

 


