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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:

Ing. Pavel Šimůnek

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:

Monika Klimešová

Školská rada: Anita Blažejová (předseda), Jana Rejdová, 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
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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.

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 duho

5. Přehled pedagogických pracovníků:
Ve školním roce 2020/2021 působily ve škole 4 učitelky na prvním stupni, 2 v mateřské škole,
1 školní asistent, 3 asistenti pedagoga, 1 vychovatelka.

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. Zuzana Judová

Učitelka

VŠ pedagogické

II. třída (3. + 4. 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

Bc. Tereza Haklová

Učitelka

VŠ pedagogické

Romana Blažejová

Asistent pedagoga

SŠ, Kurz AP

III. třída (2. + 5. ročník)

3

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

Jana Nedomová

Školní asistent

SŠ, kurz AP

Přehled nepedagogických pracovníku Základní školy a mateřské
školy Dolní Lánov
Jméno
Pracovní zařazení
Školní jídelna
Monika Klimešová
Vedoucí školní
jídelny
Kuchyň
Jana Wágnerová
Kuchařka
Božena Ryndová
Zaskakující
kuchařka
Kuchyň
Andrea Ducháčková Kuchařka
Diana Rennerová
Domovnice

6. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických zaměstnanců:
Vzhledem k pandemické situaci (Covid 19) bylo mnoho školení zrušeno.
Datum

Jméno

14. 11. 20208.1.2021

Rejdová Jana

9. 3. 2021

Název

Místo

Školní zralost pro
učitelky MŠ aneb
diagnostikou to
nekončí

On-line webinář

Mgr. Koniková Lucie

Zápisy do MŠ a ZŠ,
náležitosti zápisu a
používání správního
řádu

On-line webinář

15. 4. 2021

Mgr. Koniková Lucie

On-line webinář

10. 5. 2021

Mgr. Koniková Lucie

2. 6. 2021

Rejdová Jana

Aktuální stav
právních předpisů ve
školství
Manažérský mix,
aneb jak vést a řídit
různorodý tým
Zdravé štístko –
příprava předškoláka

7. Demografický vývoj:
Počty žáků a dětí na naší škole od roku 1996.
4

On-line webinář
ZŠ Školní, Vrchlabí
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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
2020/2021

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
29

Počty žáků ZŠ
k 30. 6.
31
32
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
22

Počty dětí MŠ
k 30. 6.
22
21
24

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

4
4
0
4

Po zápise byly do MŠ přijaty ještě 3 děti. (Dva chlapci, jedna dívka.)

Základní škola
Počet dětí u zápisu
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Z toho dívek

4
5
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Z toho chlapců
Z toho po odkladu
Z toho nastoupilo na jinou školu
Počet žádostí o odklad
Celkem přijato dětí

5
1
2
1
6

Z důvodu opatření vlády – COVID 19 probíhal zápis online. Dodatečně byl po rozvolnění
opatření zrealizován tzv. Zápis po zápise.

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
-

Stupeň 2
-

Počet neomluvených hodin
1. pololetí
0
0

Školní rok
2018/2019
2019/2020

Ročník

Počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.

6
7
6
4
9

Prospěch žáků
Z toho s
vyznamenáním
6
6
6
3
3

2. pololetí
0
0

Z toho prospělo

Neprospělo

0
1
0
1
6

0
0
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

2. pololetí
Stupeň 3
-

6
5
3
3
1
5
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10. Přehled aktivit na škole:

Název kroužku
Šikulové
Angličtina
Přírodotechnický
Sportuj ve škole
Šachy

Kroužky ve školním roce 2020/2021
Vedoucí
Počet účastníků (žáků)
Petra Půlpánová
8
Petra Půlpánová
9
Lenka Gažiková
11
Anita Blažejová
24
Pan Máslo

Tato nabídka kroužků nemohla být využita žáky, protože byly kroužky Mimořádným
opatřením zrušeny. (Covid 19).

11. Zapojení žáků do soutěží a akcí:
A) Běh harteckou alejí: Čtyři vybojované medaile pro naši školu
Ve středu 16. června se sedm žáků naší školy zúčastnilo tradičního závodu „Běhu harteckou
alejí“. Děti čekala trať v délce 500 m. Startovali vždy čtyři závodníci po minutě (intervalový
start) od nejmladších žáků z první třídy až po páté ročníky. Všechny kategorie byly zastoupeny
velkým počtem soutěžících z vrchlabských škol, Špindlerova Mlýna, Benecka, Dolní Branné a
Lánova. Závodilo přes 340 běžců. Nechyběla výborná sportovní atmosféra. Naši sportovci dali
do závodu vše a vybojovali si čtyři medaile.
V kategorii chlapců z 1. třídy se na 3. místě umístil Filip Čejka (čas 1:46). V kategorii dívek
ze 3. třídy se na 1. místě umístila Anita Blažejová (čas 1:25), na 3. místě se stejným časem
1:33 doběhly naše atletky Adéla Lehká a Anežka Střížková. V kategorii 1. třídy dívek
doběhla Anetka Majerovičová na 10. místě, v kategorii 2. třídy dívek se umístila na 5. místě
Eliška Farská a v kategorii 2. třídy chlapců vybojoval Šimon Pavliš 13. místo.
Všem našim sportovcům gratulujeme za výbornou reprezentaci ZŠ Dolní Lánov.
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B) Olympijský víceboj
V olympijského víceboji proběhla na jaře soutěž o získání sportovního vybavení pro školy.
Naše škola splnila všech 8 sportovních disciplín, vypracovala projekt a vyhrála florbalové
vybavení v hodnotě 5 000,-Kč.

C) Hýbeme se hezky česky
v květnu se naše škola přihlásila do celorepublikové soutěže ,,Hýbeme se hezky česky“, který
připravilo PENNY ve spolupráci s Českou obcí sokolskou a Asociací školních klubů. Cílem
projektu HÝBEME SE HEZKY ČESKY je podpořit návrat dětí ke sportu. Soutěž probíhá od
22.4. 2021 do 13.10. V první fázi byla zapotřebí registrace našeho školního sportovního klubu
a vytvoření zajímavé reklamy pro náš klub. Od 3. 6. 2021 do 30. 6. 2021 se online hlasovalo
v jednotlivých mikroregionech. První soutěžní kolo se nám vydařilo, jak jsme si přáli a
z druhého místa jsme postoupili až do finálového kola o finanční ceny a sportovní výživu pro
8
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děti. Druhé kolo bude probíhat od 2. 9. 2021 do 29. 9. 2021 hlasováním přímo na prodejnách
Penny. Jak celkově dopadneme, se dozvíme během měsíce října. Již nyní ale víme, že pro náš
školní sportovní klub čeká finanční odměna a sportovní výživa pro děti.
D) Pohár vědy – Achrimédes 2021
V tomto školním roce, roce roušek, distanční výuky a mnoha jiných netradičních způsobech
života, se opět konala korespondenční soutěž mladých vědců, dětí dychtivých po poznávání,
zkoumání, hledání řešení a vytváření modelů, pokusů, fyzikálních hraček. Soutěž nesla název
Pohár vědy – ARCHIMEDES 2021. Konala se ve třech kategoriích – 1.kategorie mateřské
školy, 2. kategorie 1.stupeň základní školy, 3. kategorie pro 2. stupeň a 4. kategorie pro střední
školy. Naše maličká škola se již po několikáté této soutěže účastnila.
V tomto podivném roce se soutěžilo ve třech kolech (oproti čtyřem běžným) a tématy
jednotlivých kol bylo zkoumání těžiště předmětů z běžného života, vytvoření těžišťové sochy
za použití předmětů, které najdeme doma v kuchyni. Potom jsme se zabývali hustotou –
zkoumali jsme hustotu předmětů, kapalin – vytvářeli jsme barevné koktejly, přemisťovali vodu
a olej, sledovali, jak to vypadá s hustotou teplé a studené vody – podvodní sopka.
Také jsme zkoumali tajné písmo. Zaujalo nás tajné písmo, které lze opětovně zviditelnit vodou.
Zkoumali jsme kruhy – zjišťovali, kde všude je můžeme opět v kuchyni najít, hledali jsme vztah
mezi obvodem a průměrem. Dostali jsme za úkol vyrobit fyzikální hračky, jejich součástí je
kruh – vytvořili jsme zvukovou zvonkohru fungující na principu vzniku a šíření zvuku, vytvořili
jsme z plastového víčka špejle káču a z víček od zavařeniny jojo – hračky využívající moment
setrvačnosti, Newtonův zákon akce a reakce byl základem autíčka, které poháněl balónek.
V posledním kole jsme představili náš soutěžní tým a vytvořili krátké vystoupení, ve kterém
jsme použili a vysvětlili jednoduché pokusy, které nebyly finančně náročné a nebyly náročné
na pomůcky. Asi bych vám měla představit náš tým. Tým se jmenuje MIMONI a navštěvují ho
žáci 3. a 5. ročníku málotřídní ZŠ v Dolním Lánově. Na vystoupení jsme si připravili
představení obce Dolního Lánova a její součást – nákladní lanovku, na kterou navazoval pokus
se sklenicí vody, která se „přilepila“ na dlaň a pohybovala se jako lanovka. Dalším zdařilým
pokusem bylo převrácení sklenice s vodou dnem vzhůru, aniž by voda vytekla. Posledním
pokusem jsme slepili dvě sklenice k sobě bez použití lepidla.
Každé kolo bylo hodnocené odborníky z vysokých škol, body byly po třech kolech sečteny a
první čtyři týmy byly pozvány na mezinárodní finále. Náš tým v této korespondenční soutěži
skončil na krásném třetím místě. Této soutěže se kromě týmu z ČR účastní i týmy ze Slovenska
9
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a Turecka. Mezinárodní finále letos probíhalo online formou. Ve finále se začínalo s nulou.
Nakonec se stalo to, co jsme nikdo neočekával. Tým MIMONI z Dolního Lánova skončil na
nádherném 1. místě a pro rok 2021 se stává vítězem 2. kategorie Poháru vědy – Archimédes
2021. Měli jsme z tohoto velikánskou radost.
Co nám tato soutěž přinesla? V tomto roce probíhala velká část distančně, a proto je pro nás
toto vítězství cenné. Ukázalo se, že zájem dětí o vědu je opravdový, protože velká část pokusů
a fyzikálních hraček byla vytvářena doma samotnými dětmi, které dokázaly zaznamenat proč a
jak daná věc funguje. Pro nás je tento úspěch důkazem, že i na malé školičce se dají konat velké
činy. Všem dětem děkuji a jsem na ně hrdá a pyšná.
Mgr. Lenka Gažiková – vedoucí kroužku

12. Jednorázové aktivity – chronologický přehled
Datum
1. 9. 2020
14. 9.
24. 9. 2020
14. 10. 2021
6. 11. 2021
7.12
18.12.
26.2.
14. 4. 2021
23. 4. 2021
27. 4. 2021
30. 4. 2021
30.4.
26. 5. 2021
1.6.
11. 6. 2021
15. 6. 2021
15. 6. 2021
16. 6. 2021
17. 6. 2021
21.6.
22. 6. 2021
28. 6. 2021

Název akce
Přivítání prvňáčků
Beseda o dravcích
Projektový den – VZDUCH
Přechod na distanční výuku
Rej skřítků a víl
Čertovský den
Vánoční nadílka
Karneval v MŠ
Anglický projekt – SPRING
Den Země
Finanční gramotnost
Čarodějnice
Čarodějnická slavnost –
stezka+ pálení čarodějnice
Společné focení
Den dětí
Finálové kolo Pohár vědy
Návštěva ZŠ Lánov- ukázka
výuky
Návštěva ZŠ Lánov –
polytechnika
Běh Harteckou alejí
Rozloučení se s předškoláky –
besídka
Výlet – Farmapark
Muchomůrka
Zápis po zápise
Školní výlet – Prachovské
skály
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Třída
Všichni
ZŠ + MŠ
ZŠ + MŠ

Druh akce *
O
VZ, O
VZ

MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
MŠ + 1.třída

O
O
O
O
VZ
VZ
VZ
SP,O
O

Všichni
MŠ
ZŠ
ZŠ

O
O
VZ,O
VZ, O

MŠ

VZ, O

ZŠ
MŠ

SP
O

1. – 5. + MŠ

VZ, O

ZŠ

O
VZ, SP, O
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29. 6. 2021
30. 6. 2021

Sportovní den
Zkouška školního poplachu

ZŠ + MŠ
Všichni

VZ, SP, O
O

* Vysvětlivky:
VZ – Vzdělávací akce
SP – Sportovní akce
KU – Kulturní akce
O – Ostatní akce

13. Projekty, dotace, akční plány:
Datum
Září – červen
24. 9. 2020
14. 4. 2021
27. 4. 2021
Leden 2021 –
prosinec 2022
Září 2020 –
červen 2021
Září 2020 –
červen 2021

Název akce
Vzduch – 2. z živlů
Poznáváme vzduch
Anglický projektový den – Spring
Abeceda peněz – rozvoj finanční
gramotnosti
Výzva 80 OP VVV - Šablony III

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

Ovoce do škol + mléko do škol

1. – 5.

1. – 5. + MŠ

Podpora digitálních kompetencí
pedagogických pracovníků základních
škol

Školní projekt Vzduch – druhý z živlů
Od roku 2019 se každý rok seznamujeme s jedním živlem. Tento školní rok jsme chtěli poznat
vzduch. Stihli jsme se s ním seznámit pouze okrajově – Mimořádné opatření vlády (Covid 19)
nám zakázalo chodit do školy a my jsme tak neměli moc času vzduch poznávat.

Abeceda peněz
V měsíci dubnu si děti skvěle užily báječný program České spořitelny „Abeceda peněz“.
Zábavnou a netradiční formou se dozvěděly, jak fungují peníze. Vyzkoušely si běžný den
dospěláka a moc si to užily. Při aktivitách si vydělaly korunky a mohly si je začít spořit nebo si
za ně koupit drobné dárečky.
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Ve spolupráci s firmou Top Priority škola požádala o následující projekt:
-

Výzva 80 OP VVV – Šablony III – zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ
Dolní Lánov
o Číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/20-080/00180222
o 475 795 ,- Kč

-

Tento projekt obsahuje:
o 1) Školního asistenta
o 2) Projektový den v ZŠ na téma jazykové vzdělávání
o 3) Projektový de v MŠ na téma polytechnická výchova
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14. Mateřská škola:
Naše mateřská škola je jednotřídní s maximální kapacitou 28 dětí, je to třída věkově
heterogenní, děti jsou ve věku 2 - 7let. Ve školním roce 2020/2021 se stav dětí v průběhu roku
měnil a to následovně – v září až do ledna bylo ve třídě 22 dětí, od ledna do dubna 23 dětí,
v polovině dubna jedno dítě ukončilo docházku a nastoupilo nové dítě, stav zůstal na 23 dětech,
v červnu se stav zvýšil na 24 dětí.. Dětí předškolního věku s povinnou docházkou do mateřské
školy je celkem 7.
Školní vzdělávací program „Cesta za duhou“ je plně v souladu s RVP PV.
Ve třídě působí dvě plně kvalifikované učitelky s pracovním úvazkem 100%. Jelikož je ve třídě
integrované dítě, dohled nad ním má paní asistentka. S péčí o dvouleté děti pomáhá asistentka
pedagoga. Stravu pro dětí zajišťuje naše školní jídelna. Jídlo dětem vozí 3x denně paní
kuchařka.
Materiální a technické vybavení MŠ
Budova naší mateřské školy se nachází u hlavní silnice směrem na Hostinné a Vrchlabí.
V budově jsou zároveň i prostory základní školy, tělocvična, jídelna s kuchyní a šatny.
Třída mateřské školy se skládá ze tří hlavních místností, na které navazuje šatna a hygienické
zázemí s umývárnou.
Třída je rozdělena na hrací prostor jak pro chlapce, tak pro děvčata. Skříně s barevnými
kontejnery umožňují dětem snadný přístup ke hračkám. Prostředí hlavní třídy, herny, je členěno
na několik tematických center. Mezi ně patří kuchyňka – domácnost, čtenářský koutek, který
obsahuje velké množství knížek, časopisů a deskové hry pro rozvoj fantazie a slovní zásoby,
hry a stavebnice, cvičení a auta a dopravní prostředky. Prostor hlavní třídy využíváme i ke
každodennímu cvičení. Jednou týdně navštěvujeme s dětmi školní tělocvičnu. Sedací vaky
slouží dětem k odpočinku.
Prostor se stolečky využíváme při realizaci různých aktivit-kreslení, modelování, hry se
stavebnicemi, ale zejména 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.
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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 šatny se nachází toalety a
umývárna. I zde má každé dítě svoje místo pro ručník, kelímek a zubní kartáček. Ručníky se
dětem mění vždy v pondělí ráno. V případě potřeby i častěji. V umývárně je k dispozici
sprchový kout, kde je možnost v případě potřeby děti osprchovat.
Zahrada MŠ prochází také úpravou a doplňuje se herními prvky. Nachází se takřka kolem celé
budovy, skládá se z oploceného sportovního hřiště s umělým povrchem. Je zde i travnatá plocha
s brankami na fotbal. V klidové zóně zahrady je domeček pro potřeby školy a ukládání herních
prvků pro děti. V tomto roce byla zřizovatelem na zahradě školy zrealizována stavba nové
dřevěné prolézačky pro děti, která se nachází v přední části zahrady před školou.
Rok 2020/2021 v mateřské škole
Na začátku nového školního roku 2020/2021 nastoupila do třídy nová paní učitelka. Spolu
s ní nastoupilo 6 nových dětí. Nové děti se postupně adaptovaly a začlenily do kolektivu.
V tomto roce nemělo žádné dítě velké problémy s adaptací, většina dětí zvládla nástup bez
obtíží. Ve třídě bylo 7 předškolních dětí, mezi nimi jedno integrované dítě s OŠD, kterému
pomáhala paní asistentka. Děti se pravidelně každý den, po krátkém odpočinku, připravovaly
na nástup do školy. Všechny děti pracovaly svědomitě a s nasazením. Jedno dítě navštívilo PPP,
kvůli možnému odkladu školní docházky, nakonec ale žádné z dětí odklad školní docházky
nepotřebovalo.
Školní rok nám bohužel opět přerušila koronavirová pandemie, kvůli které byla i naše MŠ
několikrát uzavřena. Předškolní děti v přípravách na školu ale nepolevovaly a se stejným
nadšením plnily úkoly také doma. Úkoly jsme jim zasílali emailem, dokonce pracovaly i na
online hodinách, které vedl zastupující pan učitel.
Po jednom z více znovuotevření MŠ byl povolen přístup pouze předškolním dětem, proto se
nás scházelo ve třídě pouze pět. Děti se možná i díky tomu semkly a utvořily nerozlučnou partu.
Zhruba po měsíci se vrátily i menší děti a opět jsme se pomalu vrátili do starých zajetých kolejí.
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Údaje o aktivitách školky
V letošním roce se nám většina hromadných akcí přesunula na poslední školní měsíc červen,
protože v průběhu roku nebylo možné uspořádat a navštívit v podstatě nic.
Během roku jsme pro děti uspořádaly Rej skřítků a víl, Karneval, Čertovský den, Vánoční
nadílku, Čarodějnickou slavnost s upálením čarodějnice a v červnu jsme uskutečnili výlet do
Farmaparku Muchomůrka, polytechnickou výchovu pro starší děti v ZŠ Lánov, Den dětí,
besídku pro rodiče s rozloučením s předškoláky společně s oslavou Dne otců, které spočívalo
v plnění připravených soutěžích disciplín pro děti a jejich tatínky. Předškolní děti se zúčastnily
sportovního dne pořádaného naší Základní školou, dále se všechny děti zúčastnily projektového
dne na téma vzduch a absolvovali přednášku „Dravci“.
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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.

15. 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. ŠD navštěvovali
pravidelně všichni žáci z 1. až 3. třídy, 3 žáci ze 4. třídy a tři žáci 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. Nově je také pro děti vybudován
na školní zahradě u hlavního vchodu víceúčelový prolézací herní prvek se skluzavkami,
lezením a kolotoč. 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
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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.
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. Výborně rozjetý školní rok nám ale bohužel
přerušila ,,koronavirová pandemie“ a my jsme museli všechny zájmové kroužky pro děti
přerušit.
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. 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. Pohárové lyžařské závody byly
letos z důvodu ,,koronavirových opatření zrušený, včetně lyžařského a snowboardového
výcviku na Kněžickém kopci v lyžařské škole manželů Jirešových. Budeme doufat, že další rok
se vše uskuteční zcela normálně.
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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.
Ze světa sportu ve ŠD
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
sportovních klubů ČR. Projekt je určen žákům z 1. – 5. ročníku. Do ,,Sportuj ve škole“ bylo v
letošním školním roce zapojeno celkem 28 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. Bohužel ale i Sportuj
ve škole bylo z důvodu ,,koronavirových opatření“ přerušeno. Nicméně jsme za určitých
podmínek sportovali v rámci ŠD co nejvíce dál a děti tak měly možnost vyzkoušet si různé
druhy sportu, rozvíjet v sobě své pohybové dovednosti a přitom si užít plno zábavy se svými
spolužáky.
V rámci školní družiny jsme zároveň zapojeni do ,,olympijského víceboje, kde žáci v průběhu
roku plní 8 sportovních disciplín. V letošním roce bylo zapojeno 30 žáků. Každý žák získal za
splněné sportovní disciplíny olympijský diplom s hodnocením všech disciplín a doporučením,
na které sporty se hodí. Letos se nesoutěžilo o zlatou medaili pro školu, neboť vše bylo z důvodu
,,koronaviru“ přerušené. Ale zapojili jsme se v rámci OV do celorepublikové soutěže o
hodnotné ceny na sportovní pomůcky. Vypracovali jsme projekt a vyhráli jsme florbalové
vybavení v hodnotě 5000,-Kč. Děti byly z výhry nadšený a každou chvíli hrály florbal.
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V květnu jsme se zároveň přihlásili do celorepublikové soutěže ,,Hýbeme se hezky česky“,
který připravilo PENNY ve spolupráci s Českou obcí sokolskou a Asociací školních
klubů. Cílem projektu HÝBEME SE HEZKY ČESKY je podpořit návrat dětí ke sportu. Soutěž
probíhá od 22.4. 2021 do 13.10. V první fázi byla zapotřebí registrace našeho školního
sportovního klubu a vytvoření zajímavé reklamy pro náš klub.
Od 3. 6. 2021 do 30. 6. 2021 se online hlasovalo v jednotlivých mikroregionech. První soutěžní
kolo se nám vydařilo, jak jsme si přáli a z druhého místa jsme postoupili až do finálového kola
o finanční ceny a sportovní výživu pro děti. Druhé kolo bude probíhat od 2. 9. 2021 do 29. 9.
2021 hlasováním přímo na prodejnách Penny. Jak celkově dopadneme, se dozvíme během
měsíce října. Již nyní ale víme, že pro náš školní sportovní klub čeká finanční odměna a
sportovní výživa pro děti.
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. Ve
školním roce 2020-2021 jsme splnili 2 recyklační úkoly. vytřídili 42 kg použitých baterií a přes
120 kg drobného elektrozařízení.

Akce školní družiny:
září a říjen 2020: pohybové hry v přírodě
září 2020: hravá dopravní výchova ve ŠD
říjen 2020: drakiáda
únor 2021: pohybové hry na běžkách, učení běhu na lyžích klasickou metodou, překonávání
překážek
duben 2021: vzdělávací pohybové hry v přírodě a na školní zahradě
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30. dubna 2021: čarodějnický rej ve ŠD
květen a červen 2021: sportovní hry a soutěže na školní zahradě
1. června 2021: dětský den na školní zahradě s orientační během, mapou a pohádkovým
kvízem.
Od 21. do 29. června 2021: taneční hrátky na školní zahradě s tanečním vystoupením děvčat
z 1. až 3. třídy na sportovním dnu.
Od 12. července do 16. července 2021: letní kemp v rámci ŠD (vzdělávací výlety, naučné
stezky, sportovní hry, cyklovýlet po lesních cestách, vzdělávací pohybové hry v lesích).
Od 19. do 23. července 2021: Pobytový letní kemp na horské chatě Hanapetr s celotáborovou
vzdělávací hrou ,, My se ve světě neztratíme aneb cestování po světě“.
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

16. Školní jídelna:
Zaměstnanci školní jídelny
Vedoucí školní jídelny: Monika Klimešová
Kuchařky: Jana Wágnerová (100% úvazek), Andrea Ducháčková (100 % úvazek), zaskakující
kuchařka – Božena Ryndová
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Počty strávníků:
Žáci MŠ - 24
Žáci ZŠ – 32
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
mléčný dezert, zeleninu nebo ovoce. V naší školce a škole dodržujeme pitný režim. Každý
z našich strávníků má na výběr ze tří druhů pití (mléko, čaj/ šťáva, voda).
Paní kuchařky rády zařazují do jídelníčku novinky, proto je naše strava velice 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 nebo
telefonicky.
Dětem u nás velmi chutná a chodí si přidávat.
Naše školní kuchyň prošla velkou změnou a paní kuchařky se dočkaly pomocníků jako je
konvektomat UNOX a elektrický sporák REDFOX od firmy GAST-PRO Trutnov. Tyto
spotřebiče velice zdokonalí přípravu pokrmů pro naše strávníky a zaměstnanci jídelny moc
děkují paní ředitelce a zřizovateli Obecnímu úřadu v Dolním Lánově.

17. Prevence sociálně patologických jevů:
V roce 2020/2021 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. Při
online výuce se učitelky snažily žákům umožnit kontakt alespoň přes kameru. Pořádaly tak
třídnické hodiny, při kterých žáci mohli mezi sebou volně komunikovat. Naší snahou bylo
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udržet jejich kamarádský vztah i přes dlouhé odloučení a předejít tak možnému výskytu
sociálně patologických jevů při návratu do školy.
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 opět zrušen.
Ve školním roce 2020/2021 se na naší škole nevyskytlo žádné rizikové chování.

18. Výsledky kontrolní a inspekční činnosti:
19. 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. MŠ Prosečné k nám měla dorazit na ukázku první
třídy předškolákům. Bohužel jsme byli nuceni tuto ukázku kvůli pandemii zrušit. Věříme, že
další školní rok budeme mít možnost vytvořit spolupráci i s dalšími školami (ZŠ a MŠ Čistá
v Krkonoších, ZŠ Školní Vrchlabí aj.) a nebudeme nuceni se vídat pouze přes kamery.

20. 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. V uplynulých letech nám byla opravena
fasáda, celá škola byla vymalována a naše zahrada se pyšní novou kůlnu na hračky a nářadí a
zrekonstruovanou dílnou, kterou jsme hojně využívali při testování žáků. Naši žáci si také
velice chválí zrenovované hodiny na budově školy.
I v letošním školním roce na nás obec nezapomněla. Pan starosta nám nechal opravit pískoviště
na školní zahradě a naplánoval výměnu celého plotu. Dále také nechal opravit drobné
nedostatky na budově školy.
Jsme vděční, že můžeme společnými silami vytvářet příjemný prostor pro vzdělávání dětí a
žáků.
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Naše škola se účastní a svým programem přispívá ke kulturním akcím obce. Vystupujeme
s žáky na Vítání občánků, Zpívání pod stromečkem, v kostele aj.

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

22. 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.
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. To nám bohužel tento rok pandemie neumožnila. Věříme ale, že další
roky už budou přínosnější a my se budeme moci opět vrhnout do společných akcí.
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.

23. Základní údaje o hospodaření školy:
Viz. příloha č. 1 Výkaz zisku a ztrát
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24. Zpracovaly:
Mgr. Koniková Lucie
Klimešová Monika
Bc. Haklová Tereza
Rejdová Jana
Blažejová Anita
Mgr. Gažiková Lenka
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