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1. Základní informace o škole:
Název školy:

Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov

Adresa:

Dolní Lánov 222, 543 41

IČO:

710 09 761

Telefon:

+420 735 756 730

E-mail:

zs.d.lanov@atlas.cz

Web:

www.zsmsdolnilanov

Zřizovatel:

Obec Dolní Lánov (Dolní Lánov 132, 543 41)

Starosta obce:

JUDr. Miloslav Tomíček

telefon:

+420 499 522 216

Školská rada

předseda Anita Blažejová

2. Řízení příspěvkové organizace:
Příspěvková organizace je složena z mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní
jídelny.
Ředitelka školy:

Mgr. Lucie Koniková

Zástupce ředitelky v době její nepřítomnosti:

Mgr. Petra Půlpánová

Vedoucí školní jídelny:

Jana Rejdová

Školská rada: Anita Blažejová (předseda), Veronika Kotoučková, Pavlína Majerovičová,
Renata Waishauptová, Slavomír Vyklický, Jana Tůmová

3. Obecné informace o škole:
Škola v Dolním Lánově je škola rodinného typu. Ve škole se nachází třída mateřské školy, dvě
třídy základní školy, školní družina a školní jídelna s kuchyní. Okolo školy je rozsáhlá zahrada
s několika atrakcemi pro děti. Na zahradu navazuje velké travnaté hřiště a hřiště s umělým
povrchem. To vše naši žáci a děti využívají k různorodým aktivitám.
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4. Obory vzdělávání:
Učební plány:
Všechny ročníky základní školy se vzdělávaly podle ŠVP s názvem Pojďme, budeme na sebe
hodní. Mateřská škola se vzdělává podle ŠVP s názvem Cesta za duhou

5. Přehled pedagogických pracovníků:
Ve školním roce 2019/2020 působily ve škole 4 učitelky na prvním stupni, 2 v mateřské škole,
1 školní asistent, 3 asistenti pedagoga, 1 vychovatelka.
V tomto školním roce jsme nově otevřeli samostatnou první třídu.
Přehled pedagogických pracovníků Základní školy a mateřské školy Dolní Lánov
Třídy

Jméno a příjmení

Pracovní zařazení

Vzdělání

Mgr. Lucie
Koniková

Ředitelka, učitelka

VŠ pedagogické

I. třída (1. ročník)

Mgr. Eva Vanclová

Učitelka

VŠ pedagogické

II. třída (2. + 3. ročník)

Mgr. Petra
Půlpánová

Učitelka, zástupce
ředitele

VŠ pedagogické

Veronika
Štemberková

Asistent pedagoga

kurz AP

Mgr. Lenka
Gažiková

Učitelka

VŠ pedagogické

Dana Goldmannová

Asistent pedagoga

SŠ, kurz AP

Školní družina

Anita Blažejová

Vychovatelka

SŠ pedagogické

Mateřská škola

Jana Rejdová

Učitelka

SŠ pedagogické

Miroslava Křížková

Učitelka (záskok)

SŠ pedagogické

Yvona Pavlišová

Učitelka (záskok)

SŠ pedagogické

Mgr. Tereza
Hamříková

Učitelka (záskok)

VŠ

Romana Blažejová

Asistent pedagoga

SŠ, Kurz AP

Jana Nedomová

Školní asistent

SŠ, kurz AP

III. třída (4. – 5. ročník)
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Přehled nepedagogických pracovníku Základní školy a mateřské
školy Dolní Lánov
Jméno
Pracovní zařazení
Školní jídelna
Jana Rejdová
Vedoucí školní
jídelny
Kuchyň
Jana Wágnerová
Kuchařka
Kuchyň
Andrea Ducháčková Kuchařka
Diana Rennerová
Uklízečka

6. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických zaměstnanců:
Datum

Jméno

Název

Místo

2. 10. 2019

Mgr. Petra Půlpánová

Trutnov

2. 10. 2019

Dana Goldmannová

8. 10. 2019

Mgr. Lucie Koniková

18. 10. 2019

Anita Blažejová

4. 11. 2019

Romana Blažejová

17. 11. 2019

Jana Rejdová

18. 11. 2019

Mgr. Lenka Gažiková

Listopad 2019

Anita Blažejová

20. 2. 2020

Mgr. Lucie Koniková

24. 2. 2020

Mgr. Lucie Koniková

Náměty pro práci
s dětmi s poruchami
učení na ZŠ
Náměty pro práci
s dětmi s poruchami
učení na ZŠ
Školení výchovných
poradců
Kreativní recyklace
ve výtvarné výchově
Pracujeme
s předškolákem
s ADHD
Dívej se, tvoř a
povídej
Matematická
gramotnost
mezipředmětově
Kurz: Trenér
českého atletického
svazu
Zápisy do MŠ a ZŠ,
náležitosti zápisu,
užívání správního
řádu
Novela právních
předpisů ve školství
od 1. 1. 2020
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Trutnov

Trutnov
Trutnov
Hradec Králové

Trutnov
Hradec Králové

Trutnov
Vrchlabí

Trutnov
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7. Demografický vývoj:
Počty žáků a dětí na naší škole od roku 1996.
Školní rok
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

Počty žáků
ZŠ k 30. 9.
26
25
23
25
31
27
27
21
17
23
23
24
31
33
34
36
35
35
39
30
29
32

Počty žáků ZŠ
k 30. 6.
31
32

Počty dětí MŠ
k 30. 9.
13
11
14
13
13
13
11
24
19
21
20
23
25
25
28
28
28
28
28
24
22
20
21

Počty dětí MŠ
k 30. 6.
22
21

8. Údaje o přijímacím řízení:
Mateřská škola
Počet dětí u zápisu
Z toho dívek
Z toho chlapců
Celkem přijato dětí

6
4
2
6
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Základní škola
Počet dětí u zápisu
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Z toho dívek

4

Z toho chlapců
Z toho po odkladu
Počet žádostí o odklad
Celkem přijato dětí

3
1
2
5

9. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků:
Ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

Chování žáků
1. pololetí
Stupeň 2
Stupeň 3
-

2. pololetí
Stupeň 2
Stupeň 3
-

Počet neomluvených hodin
1. pololetí
0
0

Školní rok
2018/2019
2019/2020

Ročník

Počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.

5
7
3
9
9

Prospěch žáků
Z toho s
vyznamenáním
5
6
2
1
3

2. pololetí
0
0

Z toho prospělo

Neprospělo

0
0
1
8
6

0
1
0
0
0

Počet integrovaných žáků k 30. 6. 2020
Počet žáků integrovaných
Z toho IVP
Z toho vedených v PPP
Z toho vedených v SPC
Z toho v MŠ
Z toho v ZŠ
6
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2
2
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6

Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov, okres Trutnov
Dolní Lánov 222, 543 41, Lánov, IČO: 710 09 761
email: zs.d.lanov@atlas.cz, tel.: 735 756 730

10. Přehled aktivit na škole:
Název kroužku
Šikulové
Angličtina
Přírodotechnický
Sportuj ve škole
Šachy

Kroužky ve školním roce 2019/2020
Vedoucí
Počet účastníků (žáků)
Petra Půlpánová
11
Petra Půlpánová
10
Lenka Gažiková
11
Anita Blažejová
29
Pan Máslo
10

11. Zapojení žáků do soutěží a akcí:
Již tradičně se v tomto školním roce žáci s paní Gažikovou zapojili do soutěže Pohár vědy
Beppo 2020. Nově se 4. a 5. ročník přihlásil do projektu České spořitelny – Abeceda peněz –
Jarmark. Obsahem této akce byla „finanční gramotnost“. Žáci si měli vytvořit firmu a produkty
z ní měli prodávat na jarmarku u České spořitelny. Obě tyto akce byly v průběhu školního roku
zrušeny kvůli COVIDU 19.
Pod vedením paní Blažejové se žáci zúčastnili sportovních závodů:
3. října 2019 proběhl školní závod: Běh zámeckým parkem ve Vrchlabí, do kterého bylo
zapojeno celkem 11 základních škol. Získali jsme zde 4 medaile, 2 zlaté (Aneta Majerovičová
z MŠ, Anita Blažejová z 2. třídy) a dvě stříbrné (Eliška Farská z 1. třídy a Adéla Lehká druhé
třídy).
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24. ledna 2020 soutěžili vybraní žáci ve florbalovém turnaji, které zorganizovala ZŠ a MŠ
Lánov. Zde spolu soupeřilo 7 týmů ze základních škol. Naše družstvo se dokázalo dostat až do
samotného finále a po těžkém boji s finalisty ze základní školy náměstí Míru si nakonec
odvezlo pěkné 2. místo.

29. ledna 2020 se vybraní žáci školy zúčastnili pohárového závodu podkrkonošských škol
v běhu na lyžích ve Vejsplachách ve Vrchlabí. Do závodu bylo zapojeno celkem 11
základních škol z Podkrkonoší. I přes velkou konkurenci se naši žáci neztratili a vybojovali si
hned několik pěkných příček do 10. místa. Zlatý pohár vybojovala závodnice z 2. třídy, Anita
Blažejová.
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12. Jednorázové aktivity – chronologický přehled
Datum
13. 9.
16. 9.
19. 9.
20. 9.
3. 10.
9. 10.
14.10. – 25.
11.
23. 10.
26. 10.
5. 11.
12. 11.
26. 11.
27. 11.
27. 11.
2. 12.
4. 12.
5. 12.
10. 12.
11.12.
19. 12.
20. 12.
23. 12.
20. 1. – 24. 1.
2020
19. 2. 2020
25. 2.
25. 2.
11. 3. – 22. 5.
16. 3. – 22. 5.
25. 6.

Název akce
Naučný program - dravci
Projektový den – Voda
Listování – Šmodrcha
Orientační běh – první pomoc
Běh zámeckým parkem
Divadlo Ferda mravenec
Kurz bruslení

Třída
1. – 5. + MŠ
1. – 5. + MŠ
4. – 5.
5.
1. – 5. + MŠ
1. – 5. + MŠ
1. – 5. + MŠ

Druh akce *
VZ
VZ
VZ, KU
VZ, SP
SP
KU
SP

Návštěva knihovny –
Hostinné
Vítání občánků
Program Zdravá pětka
KRNAP
Divadlo Malý princ
Anglický projektový den
Christmas
Návštěva polytechnických
učeben – ZŠ Lánov
Noc kostelů
Čertovský maškarní rej
Projektový den – Vánoční
pokrmy
Vánoční koncert ZUŠ
Vánoční trhy
Projektový den – Vánoční
tradice a zvyky
Vánoční besídka
Zpívání pod stromečkem
Kurz lyžování

MŠ

VZ

1. – 5. (výběr)
1. – 5. + MŠ
MŠ
1. – 5. + MŠ
1. – 5.

KU
VZ
VZ
VZ, KU
VZ

MŠ

VZ

1. – 5.
1. – 5. + MŠ
1. – 5. + MŠ

KU
KU, O
VZ

1. – 5. + MŠ
1. – 5. + MŠ
1. – 5. + MŠ

VZ, KU
O
VZ, O

1. – 5. + MŠ
1. – 5. + MŠ
1. – 5. + MŠ

O
O
SP

Kino – Lví král
Den otevřených dveří ZŠ
Masopustní průvod
Uzavření základní školy –
COVID 19
Uzavření mateřské školy –
COVID 19
Sportovní den

1. – 5. + MŠ
1.
MŠ
1. – 5.

KU, O
O
KU

MŠ
1. – 5. + MŠ

* Vysvětlivky:
VZ – Vzdělávací akce
SP – Sportovní akce
KU – Kulturní akce
O – Ostatní akce
9
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12. Projekty, dotace, akční plány:
Datum
Září – červen
16. 9.
27. 11.
5. 12.
19. 12.
Leden 2019 –
prosinec 2021
Leden – červen
2020
Prosinec 2019

Září - červen
Červen – srpen

Název akce
Voda – 1. z živlů
Poznáváme vodu
Anglický projektový den – Christmas
Projektový den – Vánoční pokrmy
Vánoční tradice a zvyky
Výzva 63 OP VVV - Šablony II

Třída
1. – 5. + MŠ
1. – 5. + MŠ
1. – 5.
1. – 5.
1. – 5. + MŠ
1. – 5. + MŠ

Podpora výuky plavání v základních
školách v roce 2020 (VI. Etapa)
Nákup polytechnického vybavení
z projektu - Popularizace technického
vzdělávání – ŠKODA AUTO
Ovoce do škol + mléko do škol
1. – 5.
Nákup notebooků + ozobotů z projektu:
Podpora digitálních kompetencí
pedagogických pracovníků základních
škol

Školní projekt Voda – první z živlů
V průběhu školního roku se žáci a děti dozvídali užitečné informace o tom, k čemu je lidem
voda, co vše se z ní vyrábí, jak hodně je důležitá pro život. Ukázali jsme si, jak vyvěrá
pramen a stává se z něj řeka, řekli jsme si další zajímavosti o vodě a sami si vyzkoušeli pár
pokusů. Tato vzdělávací oblast prolínala vyučovací hodiny, akce školy i projektové dny.
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Ve spolupráci s firmou Top Priority škola požádala o následující projekt:
-

-

Výzva 63 OP VVV – Šablony II – zvýšení a zlepšení kvality výuky ne ZŠ a MŠ
Dolní Lánov
o Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18-063/0010794
o 871 260,- Kč
Tento projekt obsahuje:
o 1) Školního asistenta
o 2) Dva projektové dny s rodilým mluvčím v ZŠ
o 3) Dva projektové dny na téma polytechnická výchova v MŠ

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VI. Etapa)
-

Evidenční číslo žádosti: PLAV-01-1016/2020
Žádost podána, schválena, ale z důvodu COVID 19 nebylo plavání zrealizováno

Grantový program Popularizace technického vzdělávání – ŠKODA AUTO
- Modernizace pomůcek v MŠ, ZŠ i ŠD zaměřených na polytechnickou výchovu
v hodnotě cca 60 000,- Kč.
- Zrealizováno v listopadu – prosinci 2019

13. Mateřská škola:
Naše mateřská škola je jednotřídní s maximální kapacitou 28 dětí. Ve školním roce 2019/2020
jsme měli 21 dětí ve věku 2 – 6 (7) let.
V mateřské škole působí 2 učitelky s pracovním úvazkem 100%. S vzdělávacím působením na
děti jim pomáhá paní asistentka. Paní učitelky jsou obě plně kvalifikované.
Letošní rok nám odešla na mateřskou dovolenou paní učitelka Kotoučková. Než jsme za ní našli
náhradu (p. uč. Hamříkovou), působily ve školce paní učitelka Křížková s paní učitelkou
Pavlišovou.
O stravu pro dětí se stará naše školní jídelna. Jídlo dětem vozí 3x denně paní kuchařka.
V mateřské škole máme věkově smíšené děti. Vzděláváme je podle našeho Školního
vzdělávacího programu s názvem Cesta za duhou. Každý měsíc plníme předem dané tématické
bloky.
Materiální a technické vybavení MŠ
Naše budova mateřské školy se nachází u hlavní silnice směrem na Hostinné a Vrchlabí. Je
vidět na první pohled díky nové žluté fasádě na celé budově. V budově jsou zároveň i prostory
základní školy, tělocvična, jídelna s kuchyní a šatny.
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MŠ se skládá ze tří hlavních místností na které navazuje šatna a hygienické zázemí
s umývárnou. Třída je vymalována meruňkovou a zelenou barvou a na zdech jsou nakresleny
pohádkové postavy, navozující příjemné a útulné prostředí pro naše děti.
Třída je rozdělena na hrací prostor pomocí dětských center jak pro chlapce, tak pro děvčata.
Vyměnili jsme starý nábytek za nový a moderní. Nové skříňky s barevnými kontejnery
umožňují dětem snadný přístup k hračkám. Tento prostor je velmi podnětným prostředím a je
členěn na několik tematických center. Mezi ně patří kuchyňské centrum – domácnost, čtenářský
koutek, který obsahuje velké množství knížek, časopisů a deskové hry pro rozvoj fantazie a
slovní zásoby. Prostor se stolečky využíváme nejen při různých aktivitách, kreslení,
modelování a ostatních didaktických hrách, ale i ke stravování. Děti v průběhu provozu MŠ
dodržují pitný režim a mohou si vybrat ze dvou druhů nápojů.
Místnost s postýlkami využíváme na odpolední odpočinkový režim. Herní centrum aktivit
obsahuje molitanové kostky a využíváme ho i k realizaci staveb z různých materiálů. Nově
zakoupené sedací vaky slouží dětem k odpočinku.
Vedle třídy se nachází šatna, která je vyzdobena pracemi dětí a je upravena pro potřeby dětí.
Každé dítě má zde svoji značku a prostor pro odkládání svých osobních věcí a oděvů. Z šatny
dítě odchází v doprovodu rodičů nebo učitelky. Přes chodbu dojdeme do hygienického zařízení
s umývárnou. I zde má každé dítě svoji značku s kelímkem, zubním kartáčkem a ručníkem,
který se mění vždy v pondělí ráno. V případě potřeby i častěji. V umývárně je k dispozici
sprchový kout, kde je možnost v případě potřeby děti i osprchovat.
Zahrada MŠ prochází také úpravou a doplňuje se herními prvky. Nachází se za budovou, skládá
se z oploceného sportovního hřiště s umělým povrchem. Je zde i travnatá plocha s brankami na
fotbal. V klidové zóně máme nově vybudovaný domeček pro potřeby školy a ukládání herních
prvků pro děti. V současné době se rekonstruuje školní dílna, vedle které se nachází posezení
s dřevěnou sestavou lavic a stolů.
Rok 2019/2020 v mateřské škole
Na začátku nového školního roku 2019/2020 přišlo 1. září mnoho dětí. Mnohé přišly už
opakovaně mezi své kamarády, ale přišly i 3 děti, pro které byl tento nástup první. Byly plné
očekávání, co je v nové MŠ čeká. S velkým očekáváním nastoupily i nejstarší děti, naši
předškoláci. Čekal je rok příprav na vstup do základní školy. Všichni byli natěšeni na úkoly,
které pro ně paní učitelky připravily. Do plnění všech úkolů se děti pouštěly s odhodláním a
zvídavostí.
Krásně rozjetý školní rok nám bohužel přerušila koronavirová pandemie, kvůli které byla i
naše MŠ uzavřena. Předškoláci v přípravách na školu ale nepolevovali a se stejným nadšením
plnili úkoly doma, které jim byly zasílané mailem, nebo jim je paní učitelka nechávala
v poštovní schránce.
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Po znovuotevření MŠ se část dětí nevrátila, z preventivních důvodů zůstaly doma. Všechny
navrátivší se děti ale byly šťastné, že se opět setkaly se svými kamarády i se svými učitelkami.
Velkou část dne děti trávily venku toulkami po naší vesnici, nebo pobytem na školní zahradě.

Údaje o aktivitách školky
Vzhledem k tomu, že jsme malá vesnická škola, podnikáme mnoho akcí společně se základní
školou (viz. výše).
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Provozní doba MŠ:
Od 1. 9. 2019 máme prodloužený provoz mateřské školy – do 16:30 hod.
Pondělí

6:30 – 16:30 hod.

Úterý

6:30 – 16:30 hod.

Středa

6:30 – 16:30 hod.

Čtvrtek

6:30 – 16:30 hod.

Pátek

6:30 – 16:30 hod.

14. Školní družina:
Charakteristika školní družiny
Školní družina při ZŠ a MŠ Dolní Lánov má jedno oddělení, které se nachází v prvním patře
budovy školy. Do ŠD bylo v letošním roce přihlášeno celkem 30 žáků s pravidelnou docházkou.
ŠD navštěvovali všichni žáci z 1. až 3. třídy, 8 žáků ze 4. třídy a 7 žáků z 5. třídy. Ve ŠD pracuje
jedna vychovatelka se středoškolským vzděláním, která má 100% úvazek.
Ranní družina je otevřena od 6:45 do 7:45. Odpolední provoz ŠD je vždy po skončení
dopoledního vyučování, od 11:35 do 16:00 hodin.
Pro každodenní činnost slouží místnost školní družiny, která je členitá (umožňuje žákům
soukromí při hrách ve skupinách). Celá místnost je pokryta kobercem, proto je využívána
především ke hře se stavebnicemi, k didaktickým hrám ve skupinách, ke čtení, k
odpočinkovým činnostem apod.. Pro zájmové a rukodělné činnosti je hned vedle v prostorách
ŠD menší místnost vybavena stolky a židličkami.
Pro zájmové činnosti se pravidelně využívá: tělocvična, chodba a venkovní prostory v okolí
školy. K rozvoji pohybových dovedností a schopností je k dispozici dopravní hřiště za školou,
víceúčelové sportovní hřiště, sportovní fotbalové hřiště a pískoviště (doskočiště). Na školní
zahradě je lanová pyramidová prolézačka a houpací hnízdo. Zároveň si děti mohou hrát
v prostorách zahrady MŠ, kde se nachází pískoviště, houpačky a hrazdy. Žáci mají k dispozici
různé druhy míčů, švihadla, skákací gumy, koloběžky, badminton, líný tenis, stolní tenis,
florbalové hokejky, chůdy, kočárky, pomůcky na tvořivé hry s pískem a další. Tyto pomůcky
jsou uloženy v nově vybudovaném domku na zahradě MŠ.
K rekreačním činnostem se využívá také přírodního prostředí v okolí školy, které je pro žáky
zdrojem poznání i možnosti k rekreačním činnostem, vycházkám, pohybových lesních her,
tvoření apod. V zimním období s dětmi využíváme okolní zasněženou krajinu k běhání na
lyžích a k bobování.
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Provozní doba:
Pondělí

6:45 – 7:45

11:35 – 16:00

Úterý

6:45 – 7:45

11:35 – 16:00

Středa

6:45 – 7:45

11:35 – 16:00

Čtvrtek

6:45 – 7:45

11:35 – 16:00

Pátek

6:45 – 7:45

11:35 – 16:00

Údaje o aktivitách ŠD
Činnost ŠD je řízena dle ŠVP pro ŠD a celoročním plánem ŠD. Aktivity ŠD jsou prezentovány
na internetových stránkách školy v samostatné kategorii družina.
V průběhu roku se mohly dětí ze školní družiny věnovat pravidelně zájmovým kroužkům, které
vedly paní učitelky a vychovatelka. Žáci navštěvovali: přírodotechnický kroužek, šikulové,
šachy a sportovní kroužek – sportuj ve škole.
Vzhledem k tomu, že žáci pobývají celé dopoledne především ve škole, snažíme se ve školní
družině trávit co nejvíce času venku. Zaměřujeme se na různé sportovní aktivity, přírodovědné
a pohybově hravé hry, netradiční hry s luštěním a zapamatováním. V průběhu roku se zároveň
s dětmi staráme o školní zahradu. Pravidelně hrabeme listí a pečujeme o malou zahrádku, kde
si pěstujeme pár druhů zeleniny a bylinek. Pravidelně chodíme do lesa, hrajeme lesní hry,
sbíráme přírodniny a následně z nich vytváříme zajímavé výrobky.
V zimním období jsme měli opět možnost věnovat se v rámci družiny zimním sportovním
aktivitám. Děti bobovaly, jezdily na kluzkách a především se učily základům běhu na lyžích
klasickou metodou, včetně překonávání překážek na lyžích. Nejzdatnější děti pak
reprezentovaly naši školu na Pohárovém lyžařském závodě Podkrkonošských škol ve Vrchlabí
ve Vejsplachách, odkud jsme si přivezli i pěkná umístění do 10. místa včetně zlatého poháru.
Jako každoročně žáci absolvovali lyžařský a snowboardový výcvik na Kněžickém kopci v
lyžařské škole manželů Jirešových.
V době školní družiny se v pozdějších hodinách věnujeme také výtvarné činnosti, tvoření,
stolním a karetním hrám, četbou knížek, časopisů, luštění, stavby ze stavebnic a didaktickým
hrám.
Družina zajišťuje sportovní vyžití dětí ve volném čase. Od září 2015 je škola zapojená do
projektu pokusného ověřování „Hodina pohybu navíc“ vyhlášené MŠMT a NÚV pro děti z 1.,
2. a 3. ročníku se zaměřením na všeobecný pohybový rozvoj žáků a na rozvoj základních
pohybových dovedností ve sportovních hrách, které v sobě spojují hravost, kolektivnost,
komunikaci, spolupráci, respekt a disciplínu. Od září 2018 projekt pokračuje pod názvem
,,Sportuj ve škole“, který je na základě MŠMT realizován prostřednictvím Asociace školních
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sportovních klubů ČR. Projekt je určen žákům z 1. – 5. ročníku. Do ,,Sportuj ve škole“ bylo
v letošním školním roce zapojeno celkem 30 žáků. Program probíhal v rámci školní družiny a
byl organizovaná 1 x týdně pro 1. až 3. ročník a 1 x týdně pro 4. a 5. ročník. Děti tak měly
možnost vyzkoušet si různé druhy sportu, rozvíjet v sobě své pohybové dovednosti a přitom si
užít plno zábavy se svými spolužáky. Těší nás, že i v dalším školním roce budeme zase moc
pokračovat v projektu ,,Sportuj ve škole“.
V rámci školní družiny jsme zároveň zapojeni do ,,olympijského víceboje, kde žáci v průběhu
roku plní 8 sportovních disciplín. V letošním roce bylo zapojeno 31 žáků. Každý žák získal za
splněné sportovní disciplíny olympijský diplom a škola získala v rámci ,,olympijského víceboje
zlatý certifikát a zlatou medaili.
V rámci školní družiny jsme dále přihlášeni do celoročního projektu Recyklohraní. Program je
koncipován jako dlouhodobý ekologicko-vzdělávací projekt. Rozvíjí vztah dětí k životnímu
prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů, soutěží, ale také přímou účastí
dětí na sběru použitých baterií, vysloužilého drobného elektrozařízení, tonerů a mobilů. Za
plnění úkolů a sběr jsme získali pro školu body, které jsme si pak ve speciálním internetovém
katalogu Recykloraní mohli vyměnit za různé odměny (výtvarné či sportovní potřeby, hry a
školní pomůcky.) Ve školním roce 2019-2020 jsme splnili 3 recyklační úkoly, vytřídili 42 kg
použitých baterií, 70 kg drobného elektrozařízení a 80 kg hliníku.
Akce školní družiny:
září a říjen 2019: pohybové hry v přírodě
listopad - prosinec 2019: tvoření výrobků na vánoční trhy
prosinec 2019: pomoc s prodáváním výrobků na vánočních trzích v prostorách školy
leden – únor 2020: pohybové hry na běžkách, učení běhu na lyžích klasickou metodou,
překonávání překážek
21. ledna – 25. ledna 2020: Kurz lyžování a snowboardingu – SKI areál Kněžický vrch Vrchlabí
29. ledna 2020 – Pohár podkrkonošských škol v běhu na lyžích. (Jedna žákyně z druhé třídy se
umístila na 1. místě)
13. července – 17. července 2020: družinový tábor s celotáborovou hrou ,,Pevnost boyard“
(sportovní hry, výlety po okolí, cyklovýlet po lesních cestách, pohybové hry v lese)
20. - 24. července 2020: Pobytový tábor na horské chatě Hanapetr s celotáborovou hrou ,, Hry
bez hranic“

16

Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov, okres Trutnov
Dolní Lánov 222, 543 41, Lánov, IČO: 710 09 761
email: zs.d.lanov@atlas.cz, tel.: 735 756 730

Spolupráce s rodiči
Vychovatelka úzce spolupracuje s rodiči a předává potřebné informace rodičům, dle požadavků
u konkrétních žáků. Cílem je úzká spolupráce rodiny a školy v zájmu všestranného rozvoje
dítěte. Rodiče pomáhají především po materiální stránce. Dále zajišťuji drobné odměny pro
školní družinové akce. Poskytují pomůcky k výtvarným a tvořivým činnostem. I nadále budeme
rádi za jakékoli příspěvky pro naši školní družinu.
Závěr
Vychovatelka úzce spolupracuje s vedením školy, učitelkami a asistentkami pedagoga. Jedním
z hlavních cílů školní družiny je, aby byl čas strávený zde pro děti zajímavý, poučný, ale
především příjemný. V průběhu všech činností jsou děti vedeny k slušnému chování, ke
vzájemné spolupráci, zodpovědnosti a k samostatnému řešení problémů, k získávání různých
znalostí a dovedností. Děti se učí poznávat samy sebe, rozvíjet schopnosti sebeovládání a
plánování smysluplného trávení volného času. Školní družina nabízí dětem příjemné prostředí,
které je místem odpočinku a radosti dětí.
Vypracovala vychovatelka školní družiny Anita Blažejová
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14. Školní jídelna:
Zaměstnanci školní jídelny
Vedoucí školní jídelny: Jana Rejdová
Kuchařky: Jana Wágnerová (100% úvazek), Andrea Ducháčková (100 % úvazek)
Počty strávníků:
Žáci MŠ - 21
Žáci ZŠ – 33
Zaměstnanci – 14
V naší školní jídelně denně vaříme jeden druh jídla. Snažíme se vařit chutně, zdravě a
ekonomicky. Upřednostňujeme domácí kuchyni bez polotovarů. Ke každému jídlu podáváme
pití, mléčný dezert, zeleninu nebo ovoce.
Díky zařazování novinek je naše strava pestrá.
Jídelníček si žáci, děti a rodiče mohou přečíst v elektronické podobě na webových stránkách
školy, v písemné podobě na nástěnce školní jídelny. Obědy si naši žáci odhlašují osobně a
telefonicky.
Dětem u nás velmi chutná a chodí si přidávat.

15. Prevence sociálně patologických jevů:
V roce 2019/2020 probíhaly ve třídách i mimo ně různorodé aktivity, zaměřené na prevenci
sociálně patologických jevů. Tyto aktivity jsme zaměřili hlavně na budování pravidel
v kolektivu, dodržování školního řádu, rozvíjení ohleduplnosti k ostatním. Nedílnou součástí
naší školy je vést žáky k toleranci odlišností, k zdravému životnímu stylu a sportu.
Snažíme se, aby žáci využívali svůj volný čas efektivně, proto nabízíme školní družinu pro
všechny a mnoho zájmových kroužků.
V jednotlivých třídách v rámci třídnických hodin probíhala diagnostika patologických jevů.
Po celý rok úzce spolupracujeme s PPP a SPC. V tomto školním roce k nám měla dorazit paní
Kaplanová s preventivním programem Kamarádství a přátelství. Kvůli COVIDU- 19 byl tento
program přesunut na školní rok 2020/2021
Ve školním roce 2019/2020 se na naší škole nevyskytlo žádné rizikové chování.
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16. Výsledky kontrolní a inspekční činnosti:
17. Spolupráce s ostatními školami:
V tomto školním roce jsme spolupracovali s ZŠ a MŠ Lánov v oblasti kulturní, sportovní a
příprava budoucích ,,šesťáků“ na nové prostředí, ZŠ Dolní Branná v oblasti sportovní, ZŠ
Náměstí Míru Vrchlabí v oblasti sportovní. S MŠ Prosečné v oblasti kulturní + ukázka první
třídy předškolákům. V příštím roce bychom rádi vytvořili spolupráci i s dalšími školami (MŠ
ZŠ a MŠ Čistá v Krkonoších, ZŠ Školní aj.).

18. Akce ve spolupráci se zřizovatelem:
Se zřizovatelem máme dobré vztahy. Veškeré problémy týkající se školy společně řešíme. Díky
Obci Dolní Lánov prošla naše škola velikou proměnou, byla opravena fasáda a škola září
krásnou barvou do okolí. Ve škole bylo vymalováno celé spodní patro a na zahradě máme
novou kůlnu na hračky a nářadí.
V letošním školním roce nám obec vymalovala vrchní patro a pomohla nám s inovací
samostatné první třídy. Na zahradě byla dokončena rekonstrukce dílny, kterou využijeme na
pracovní činnosti a družinové aktivity. Dále byly zrenovovány hodiny v krovu školy. V zadní
části školy se zřizovatel snaží o odstranění vlhkosti.
Jsme vděční, že můžeme společnými silami vytvářet příjemný prostor pro vzdělávání dětí a
žáků.
Naše škola se účastní a svým programem přispívá ke kulturním akcím obce. Vystupujeme
s žáky na Vítání občánků, Zpívání pod stromečkem, v kostele aj.

19. Spolupráce s jinými organizacemi:
- KRNAP Vrchlabí
- ŠKODA auto (projekty)
- TOP PRIORITY (projekty)
- HC stadion Vrchlabí (sportovní akce)
- SK Dolní Lánov (společné akce)

20. Spolupráce s rodiči:
Snažíme se velice úzce spolupracovat s rodiči. Společnými silami a otevřenou komunikací
řešíme každý problém. O prospěchu a chování žáků se rodiče dozvídají na třídních schůzkách
(2 x ročně) popřípadě při individuálních konzultacích. Ostatní informace sdělujeme rodičům
pomocí webových stránek, nástěnek školy a žákovských knížek.
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S rodiči řešíme problémy žáků, uplatňujeme individuální přístup k jednotlivcům a společně
spolupracujeme na speciálních vzdělávacích potřebách dítěte.
Každý rok pořádáme pro rodiče několik akcí. Vánoční trhy, zpívání v kostele, zahradní
slavnost, dětský den aj.
Rodiče pomáhají i při organizování různých akcí, někteří jezdí jako doprovod na různé soutěže,
kterých se škola účastní, další pomáhají při organizování sběru tříděného odpadu či pomohou
zapůjčením strojů a nářadí v rámci svých podnikatelských aktivit apod.

21. Základní údaje o hospodaření školy:
Viz. příloha č. 1 Výkaz zisku a ztrát

21. Zpracovaly:
Mgr. Koniková Lucie
Blažejová Anita
Rejdová Jana
Mgr. Gažiková Lenka

20

