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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), Tereza Haklová, Pavlína Majerovičová, Yvona
Pavlišová, Slavomír Vyklický, Jiří Kavan

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 oplocená
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 „Jen si děti všimněte, co je krásy na
světě“.

5. Přehled pedagogických pracovníků:
Ve školním roce 2021/2022 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

I. třída (1. ročník)

Jméno a příjmení

Pracovní zařazení

Vzdělání

Mgr. Lucie
Koniková

Ředitelka, učitelka

VŠ pedagogické

Mgr. Zuzana Judová

Učitelka

VŠ pedagogické

Eva Vanclová

II. třída (3. + 4. ročník)

III. třída (2. + 5. ročník)

Školní družina

VŠ pedagogické

Veronika
Štemberková (záříříjen)

Asitent pedagoga

Kurz AP

Mgr. Petra
Půlpánová

Učitelka, zástupce
ředitele

VŠ pedagogické

Dana Goldmannová

Asistent pedagoga

SŠ, kurz AP

Mgr. Lenka
Gažiková

Učitelka

VŠ pedagogické

Markéta Mišútková
(září-říjen)

Asistent pedagoga

SŠ, kurz AP

Veronika
Štemberková (říjenčerven)

Asistent pedagoga

Kurz AP

Anita Blažejová

Vychovatelka

SŠ pedagogické
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Mateřská škola

Jana Rejdová

Učitelka

SŠ pedagogické

Bc. Tereza Haklová

Učitelka

VŠ pedagogické

Jana Nedomová

Školní asistent

SŠ, kurz AP

(září-prosinec)
Přehled nepedagogických pracovníku Základní školy a mateřské
školy Dolní Lánov
Jméno
Pracovní zařazení
Školní jídelna
Monika Klimešová
Vedoucí školní
jídelny
Kuchyň
Božena Ryndová
Kuchařka
Kuchyň
Andrea Ducháčková Kuchařka
Diana Rennerová
Domovnice

6. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických zaměstnanců:
Datum

Jméno

Název

Místo

24. – 25. 1. 2022

1. – 2. 4. 2022

Mgr. Lucie Koniková

Problematika
ADHD,ADD
Vzdělávací program
pro zástupce ředitelů
škol a ŠZ
Leadership

Webinář

30. 03. 2022

Dana Goldmannová
Veronika Štemberková
Mgr. Petra Půlpánová

8. – 9. 4. 2022

Mgr. Petra Půlpánová
Mgr. Lenka Gažiková

Hotel Brada, Rybníček

09. 04. 2022

Anita Blažejová

22. 04. 2022

Anita Blažejová

28. 04. 2022

Jana Rejdová

20. 04. 2022

Mgr. Lenka Gažiková

17. 05. 2022

Bc. Tereza Haklová

Škoda-AISISEfektivní využívání
ICT ve výuce
Lékařský a
medicínský seminář
- JARO
Tělesná výchova
v mezipředmětových
vztazích
Prevence řečových
vad u předškolních
dětí v praxi
Nápadník do hodin
českého jazyka
Hledáme barvičku
pro dnešní den aneb
4

Malé náměstí 158
Trutnov
Hotel Brada, Rybníček

Hybridně
OA,SOŠ a JŠ
Hradec Králové
Malé náměstí 158
Trutnov
Malé náměstí 158
Trutnov
Malé náměstí 158
Trutnov
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Funkční plánování v
MŠ
Škoda-AISISEfektivní využívání
ICT ve výuce
Judr. Hana Poláková
Pasti a špeky
pracovní doby ve
školství

28. 5. a 9. 6. 2022 Mgr. Petra Půlpánová
Mgr. Lenka Gažiková
21. 6. 2022

Mgr. Lucie Koniková

Hotel Brada, Rybníček
Webinář

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
2020/2021
2021/2022

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
30

Počty žáků ZŠ
k 30. 6.
31
32
32
29

5

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
22

Počty dětí MŠ
k 30. 6.
22
21
24
24

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

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

5
3
0
5

Základní škola
Počet dětí u zápisu

7

Z toho dívek

5

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

2
2
1
0
6

Po zápisu byl přijat ještě 1 žák do první třídy.

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

Školní rok
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022

Chování žáků
1. pololetí
Stupeň 2
Stupeň 3
Počet neomluvených hodin
1. pololetí
0
0
0
0
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2. pololetí
Stupeň 2
Stupeň 3
-

2. pololetí
0
0
0
0
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Ročník

Počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.

5
7
8
5
4

Prospěch žáků
Z toho s
vyznamenáním
5
5
6
4
0

Z toho prospělo

Neprospělo

0
2
2
1
4

0
0
0
0
0

Počet integrovaných žáků k 30. 6. 2022
Počet žáků integrovaných
Z toho IVP
Z toho vedených v PPP
Z toho vedených v SPC
Z toho v MŠ
Z toho v ZŠ

4
1
1
3
0
4

10. Přehled aktivit na škole:

Název kroužku
Šikulové
Angličtina
Přírodotechnický
Sportuj ve škole
Šachy

Kroužky ve školním roce 2021/2022
Vedoucí
Počet účastníků (žáků)
Petra Půlpánová
10
Petra Půlpánová
8
Lenka Gažiková
10
Anita Blažejová
20
Pan Máslo
8

11. Zapojení žáků do soutěží a akcí:
A) Čtyři vybojované medaile ze zámeckého parku
Ve čtvrtek 7. října 2021 se patnáct žáků naší školy zúčastnilo tradičního závodu „Běhu
zámeckým parkem ve Vrchlabí“. Děti od první do páté třídy čekala trať v délce 1 km.
Jednotlivé kategorie startovaly hromadně. Všechny třídy byly zastoupeny velkým počtem
závodníků z vrchlabských škol, Špindlerova Mlýna, Benecka, Kunčic, Podhůří atd. Závodilo
přes 200 běžců.
Naši sportovci dali do závodu vše a vybojovali si čtyři medaile a další pěkná umístění do první
šestky. V kategorii dívek 2015 vybojovala Barbora Lehká 2. místo, v kategorii chlapců 2013
vybojoval 2. místo Šimon Pavliš a 3. místo Filip Čejka, v kategorii dívek 2012 vyhrála
zlatou medaili Anita Blažejová. Krásnou bramborovou medaili v kategorii dívek 2014
7
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vybojovala Aneta Majerovičová a v kategorii 2013 Eliška Farská. Na pátých místech se umístil
v kategorii 2014 Filip Pavliš a v kategorii 2013 Anička Jandejsková. Šesté místo v kategoriích
2011 vybojovala Adéla Lehká a Dominik Kejzlar. Na 8. místě skončila Adéla Doležalová a na
9. místě Nela Doležalová. Výborně běželi a velikou snahu ukázali i další naši závodníci Sabina
Hassmannová, Vojtěch Fencl a Šimon Půlpán.

Šimon Pavliš – 2. místo
Filip Čejka – 3. místo
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Barbora Lehká – 2. místo

Anita Blažejová – 1. místo

B) Šest vybojovaných medailí ze závodů z Bakova
Ve středu 13. října 2021 se deset žáků naší školy zúčastnilo přespolního běhu pro žáky 1.
stupně základních škol na Bakově, který pořádala Základní a Mateřská škola Dolní Branná
ve spolupráci s obcí Dolní Branná. Do závodu bylo zapojeno sedm škol z Dolní Branné a Horní
Branné, Černého Dolu, Kunčic, Podhůří, Lánova a Dolního Lánova.
Děti z prvních a druhých tříd čekala trať dlouhá 500 m, třetí a čtvrtou třídu 800 m a pátou třídu
1 km. Jednotlivé kategorie startovaly hromadně. Našim sportovcům se velmi dařilo a získali
dvě zlata, tři stříbra a jeden bronz.
9
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V kategorii dívek 1. třída doběhla na 2. místě Barbora Lehká a v kategorii chlapců 1. třída
doběhl Filip Pavliš také na 2. místě. V kategorii chlapců 3. třída získal zlato Dominik Kejzlar
a na 3. místě doběhl Šimon Pavliš. V kategorii dívek 4. třída zvítězila Anita Blažejová a 2.
místo získala Adéla Lehká. Pro bramborovou medaili si v druhé třídě doběhl Filip Čejka a ve
třetí třídě Eliška Farská. Výborně běžely i Aneta Majerovičová na 5. místě

a Anička

Jandejsková na 7. místě.

Filip Pavliš – 2. místo
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Šimon Pavliš – 3. místo

Anita Blažejová – 1. místo
Adéla Lehká – 2. místo

C) Okresní kolo ve florbalu
V úterý 29. března 2022 se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního kola ve florbalu ve
sportovní hale v Hostinném. Turnaj byl pro žáky a žákyně ze 4. a 5. tříd. Pro naše děti to byla
veliká premiéra a obrovská zkušenost. Do soutěže nastoupilo sedm žáků (tři děti ze třetí třídy,
tři ze čtvrté třídy a jeden z páté). Měli jsme nejmladší tým v celém turnaji. Do prvního zápasu
nastoupily děti trochu nejistě, ale postupně se rozehrávaly a v dalších zápasech hrály velmi
vyrovnaně s ostatními týmy. Do poslední chvíle vždy bojovaly s maximálním úsilím a dokázaly
i hodně zkušeným týmům střelit několik gólů. Sice nám to stačilo na 5. místo, ale přesto
všechno musím říci, že děti předvedly velice dobrý výsledek. Byla radost je pozorovat v akci.
Dále budeme pravidelně trénovat a příští rok bojovat o co nejlepší výkon.
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D) Vybojované 4. místo družstev v okresním atletickém trojboji
V úterý 10. 5. 2022 se smíšený čtyřčlenný tým z naší školy v Dolním Lánově vydal společně
s dalšími týmy ze školy z Lánova na okresní atletický trojboj a štafetu do Trutnova.
Soutěžilo se ve třech disciplínách – ve sprintu na 50 m, hodu míčkem, skoku dalekém a ve
štafetě 4 x 60 m. Bodovalo se dle tabulek vydaných atletickým trojbojem. Do soutěže bylo
přihlášeno 15 týmů. Konkurence byla veliká.
Náš tým, ve složení dvou dívek a dvou chlapců (Anity Blažejové, Anežky Střížkové, Dominika
Kejzlara a Valentýna Šmatára) skončil celkově na 4. místě. Na 2. a 3. místo zbývalo našim
dětem pouhých pár bodů. V kategorii jednotlivců dívek v trojboji obsadila Anita Blažejová 2.
místo, Anežka Střížková 5. místo, v kategorii chlapců vybojoval Dominik Kejzlar 9. místo
a Valentýn Šmatár 11. místo.
Pro všechny závodníky to byla obrovská zkušenost. Všichni se jako jeden tým ze školy
z Dolního Lánova a z prostředního Lánova pravidelně a poctivě připravovali. Několik týdnů
jsme společně trénovali v Lánově u školy a zaměřovali jsme se velmi intenzivně na atletické
disciplíny a předávky štafet. Jsme potěšeni, že se do atletiky zapojilo i několik šikovných
fotbalistů, kteří začali na naše tréninky chodit pravidelně.
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E) Běh harteckou alejí
Ve čtvrtek 16. června 2022 se deset žáků naší školy zúčastnilo tradičního závodu Běh
harteckou alejí. Děti čekala trať v délce 1 km. Jednotlivé kategorie startovaly hromadně.
Konkurence byla obrovská, závodilo přes 370 závodníků. Nechyběla výborná sportovní
atmosféra. Naši sportovci dali do závodu vše a vybojovali si několik pěkných umístění do 10.
místa. V kategorii dívek ze 4. třídy se na 2. místě umístila Anita Blažejová, na 9. místě Adéla
Lehká. V kategorii chlapců ze 3. třídy vybojoval Dominik Kejzlar 4. místo a v kategorii dívek
Eliška Farská 6. místo, v kategorii dívek ze 2. třídy doběhla Sabina Hassmannová na 9. místě
a v kategorii chlapců Filip Čejka na 11. místě. V kategorii dívek z 1. třídy doběhla Barbora
Lehká na 12. místě a v kategorii chlapců z 5. třídy vybojoval Valentýn Šmatár 10. místo. Všem
závodníkům gratulujeme za výbornou reprezentaci školy.
Veliké poděkování patří i ostatním spolužákům a učitelkám ze školy, kteří přišli závodníky
podpořit a dorazili na závody přes hartecký les pěšky. Půldenní sportovní zážitek si tak i
závodníci zpestřili společným pěším výletem přes les do Dolního Lánova.
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Anita Blažejová – 2. místo

F) Olympijský víceboj
Žáci jsou zapojeni již několik let do celorepublikové soutěže olympijského víceboje. Děti
během roku splnily 8 sportovních disciplín a na konci školního roku získaly olympijské
diplomy a škola obdržela zlatou medaili a certifikát.
G) Hýbeme se hezky česky – podzimní 2. místo ve finále
V květnu 2021 se naše škola přihlásila do celorepublikové soutěže ,,HÝBEME SE HEZKY
ČESKY“, které připravilo PENNY ve spolupráci s Českou obcí sokolskou a Asociací
školních klubů. V prvním kole online hlasování jsme postoupili z 2. místa do finále. Na
podzim 2021 jsme ve finálovém kole obsadili celkové 2. místo a pro náš školní sportovní klub
jsme vyhráli finanční odměnu v hodnotě 5000,-Kč na zakoupení sportovních pomůcek a
dále balíček produktů zdravé výživy.
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H) Hýbeme se hezky česky - jarní část soutěže

- v květnu

2022 se naše škola přihlásila do 2. ročníku celorepublikové soutěže ,,Hýbeme se hezky
česky“, který připravilo PENNY ve spolupráci s Českou obcí sokolskou a Asociací školních
klubů. V první fázi byla zapotřebí registrace našeho školního sportovního klubu a vytvoření
zajímavé reklamy pro náš klub. Od 2. 6. 2022 do 30. 6. 2022 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. 2022 do 29. 9. 2022 hlasováním přímo na prodejnách Penny. Jak celkově
dopadneme, se dozvíme během měsíce října 2022. Již nyní ale víme, že náš školní sportovní
klub čeká finanční odměna a sportovní výživa pro děti.

CH) Recyklohraní již několik let jsou žáci zapojeni do projektu Recyklohraní. Během celého
roku děti plnily environmentální projekty a celkově se umístily na 11. místě v našem kraji. V
soutěži je celkem zapojeno přes 3000 škol. Škola vyhrála poukázku v hodnotě 1500,-Kč
v Kauflandu. Za poukázku se nakoupily sportovní pomůcky a drobné odměny pro děti.

I) Pohár vědy – „Leonardo 2022“
Po úspěšném absolvování korespondenční soutěže „Pohár vědy 2022 – Leonardo“, se zástupci
týmu Mimoni zúčastnili mezinárodní soutěže v Nymburku. Účastníky byly týmy z ČR, SR a
Turecka. Klání probíhalo 17. – 19. 6. 2022.
Soutěž probíhala ve dvou částech – 1. část – pódiové vystoupení, vystoupení s libovolným
pokusem, který má nějaký příběh a fungování je řádně a věku přiměřeně vysvětleno v časovém
limitu 5 minut. Náš tým Mimoni se věnoval ponorce a potápěčskému zvonu.
Ve druhé části týmy obhajovaly výzkumy, které prováděly během korespondenčního klání.
Všechny své výtvory a záznamy prezentovaly na tzv. stáncích, lavicích klasického rozměru.
Tyto stánky byly hodnoceny porotou odbornou a porotou složenou z vedoucích zúčastněných
týmů.
Výsledky byly sečteny a tím určeno pořadí. My jsme soutěžili ve druhé kategorii – 1.stupeň
ZŠ. Z přítomných šesti týmů jsme obsadili krásné druhé (stříbrné) místo.
1.

místo – tým SR
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2.

místo – tým ČR – Mimoni z Dolního Lánova ve složení – A. Blažejová, L.
Máslová, A. Lehká, Š. Půlpán – žáci 4. a 3. ročníku

3.

místo – tým Turecka

Za velmi poctivou práci byl tým opravdu pěkně a spravedlivě odměněn.

J) Výtvarná soutěž „Toyota dream“
Ve školním roce se žáci 1. – 5. ročníku zúčastnili výtvarné soutěže Toyota dream – „AUTO
SNŮ“. Bylo odesláno celkem 18 výtvarných prací – 1.ročník – 1
2. – 3.ročník – 9
4. – 5. ročník – 8.
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Aneta Majerovičová, žákyně druhého ročníku získala stříbrnou příčku s prací pod názvem
„AQUATOYOTA – auto, které jezdí pod vodou a vypadá jako ryba“. Byla pozvána na
slavnostní vyhlášení vítězů do Prahy. Blahopřejeme.

12. Jednorázové aktivity – chronologický přehled
Datum
1. 9. 2021
24. 9.2021
7.10.2021
16.10.2021
13.10.2021
21.10.2021
26.10.2021
10.11.2021
2.12.2021
6.12.2021
14.12.2021
16.12.2021
22.12.2021
9.3.2022
18.3.2022

Název akce
Přivítání prvňáčků
Exkurze sklárny Harrachov
Běh zámeckým parkem
Vítání občánků
Přespolní běh Bakov
Návštěva svíčkárny
Projektový den ZŠ Lánov
Létající barvy
Atletika pro předškoláky
Mikulášská nadílka
Návštěva svíčkárny
Projektový den „Vánoce“
Třídní vánoční besídka
Hmyz kolem nás
Matematický „Klokan 2022“
17

Třída
Všichni
ZŠ
ZŠ + MŠ
ZŠ
ZŠ
MŠ
ZŠ
ZŠ
MŠ
ZŠ + MŠ
MŠ
ZŠ + MŠ
ZŠ
ZŠ + MŠ
ZŠ

Druh akce *
O
VZ, O
SP
O
SP
O
VZ, O
VZ, O
SP
O
O
VZ, O
O
VZ, O
VZ
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18.3.2022
29.3.2022
6.4.2022
22.4.2022
27.4.2022
29.4.2022
6.5.2022
12.5.2022
26.5.2022
26.5.2022
1.6.2022
4.6.2022
10.6.2022
10.6.2022
10.6.2022
15.6.2022
16.6.2022
16.6.2022
21.6.2022
22.6.2022
29.6.2022
29.6.2022

Projektový den „Oheň“
Florbalový zápas Hostinné
Projektový den ZŠ Lánov
Den Země
Malý architekt
Stavitel města
Listování
Jarní trhy
ZUŠ open
Divadlo – „Haló, Jácíčku“
Den dětí
Pohádkový les-pravěk
Den IZS
Zkouška školního poplachu
Noc kostelů
Společné focení
Běh Harteckou alejí
Dopoledne s poníky
Putování královstvím obrů
IQ PARK -školní výlet
Zahradní slavnost
Rozloučení s předškoláky

ZŠ + MŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ + MŠ
ZŠ
MŠ
ZŠ
ZŠ+MŠ+ŠD+ŠJ
ZŠ
ZŠ+MŠ
ZŠ+MŠ
ZŠ+MŠ+ŠD+ŠJ
ZŠ+MŠ
ZŠ+MŠ+ŠJ
ZŠ
Zš+MŠ
ZŠ
MŠ
MŠ
ZŠ
ZŠ+MŠ+ŠD+ŠJ
MŠ

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

13. Projekty, dotace, akční plány:
Datum
Září – červen
Leden 2021 –
prosinec 2022
Září 2021 –
červen 2022
Leden 2022 –
Srpen 2022
Květen 2022

Název akce
Oheň – 3. z živlů
Výzva 80 OP VVV - Šablony III

Třída
1. – 5. + MŠ
1. – 5. + MŠ

Ovoce do škol + mléko do škol

1. – 5.

Doučování žáků škol – Realizace
investice 3.2.3 národního plánu obnovy
Podpora a rozvoj polytechnické
výchovy na MŠ a ZŠ Dolní Lánov

1. – 5.
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1. – 5.

VZ, O
SP
VZ, O
VZ, O
VZ, O
VZ,O
VZ
O
VZ
KU
VZ,O
O
VZ,O
O
O
O
SP
O
O
VZ,O
KU,O
O
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Školní projekt Oheň – třetí z živlů
Od roku 2019 se každý rok seznamujeme s jedním živlem. Tento školní rok jsme chtěli poznat
oheň. Celou školu jsme vyzdobili dekoracemi, které mají spojitost s tímto tématem. V oknech
se objevili ohně pekelné a roztomilí čertíci. Ve třídách si žáci plnili celoroční hry zaměřené na
ohnivý drahokam rubín, peklo nebo hasiče, kteří naopak s tímto živlem bojují. Poznávali jsme
oheň v různých odvětvích díky projektovým dnům a exkurzím.

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

14. Mateřská škola:
Naše mateřská škola je jednotřídní s maximální kapacitou 28 dětí. Třída je věkově
heterogenní, děti jsou ve věku 2 - 7let. Ve školním roce 2021/2022 se stav dětí v průběhu roku
měnil a to následovně: v září nastoupilo 22 dětí, v prosinci se stav změnil na 21 dětí, v lednu
bylo zapsáno 20 dětí, v březnu se stav navýšil na 21 dětí, v dubnu se stav opět navýšil na 22
dětí, v červenci se stav snížil na 21 dětí. Dětí předškolního věku s povinnou docházkou do
mateřské školy je celkem 5.
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Školní vzdělávací program „Cesta za duhou“ jsme v prosinci, po návštěvě České školní
inspekce, podle jejich instrukcí přepracovaly,
aby byl plně v souladu s RVP PV. Nyní
pracujeme s programem „Jen si děti všimněte,
co je krásy na světě“.
Ve třídě působí dvě plně kvalifikované
učitelky s pracovním úvazkem 100%.
Stravu pro děti zajišťuje školní jídelna. Jídlo
dětem vozí 3x denně paní kuchařka.
Talířky, hrnky, příbory atd. chystá pro děti
služba, která se každý den mění. Jsou to vždy
dvě děti, většinou ve složení starší a mladší.
Nově jsme zavedli samostatnou aktivitu dětí, kdy si každý z nich maže pečivo. Všichni tak mají
možnost ochutnat připravenou pomazánku a rozhodnout se, jestli si pečivo namažou, nebo
nechají suché. Novinkou je také pravidelné docházení předškolních dětí na obědy do školní
jídelny, kde si postupně zvykají na její chod.
Děti jsou v průběhu provozu MŠ pobízeny k dodržování pitného režimu. Mohou si vybrat
ze dvou druhů nápojů. Mají k dispozici vodu a jeden slazený nápoj. Novinkou je také aktivita
dětí po jídle, kdy se ve skupince u stolečku domluví, kdo bude ten den otírat stoleček.

Materiální a technické vybavení MŠ
Budova naší mateřské školy se nachází u hlavní silnice směrem na Hostinné a na Vrchlabí.
V budově jsou zároveň i prostory základní školy, tělocvična, jídelna s kuchyní a šatny.
Okolo školy je rozlehlá zahrada a sportovní hřiště.
Třída mateřské školy se skládá ze tří hlavních místností, jídelna, herna, ložnice, na které
navazuje šatna a hygienické zázemí s umývárnou.
Herna je rozdělena na hrací prostor jak pro chlapce, tak pro děvčata. Skříně s barevnými
kontejnery umožňují dětem snadný přístup k hračkám. Prostředí herny je členěno na několik
tematických center. Mezi ně patří kuchyňka – domácnost, čtenářský koutek, deskové hry pro
rozvoj fantazie a slovní zásoby, stavebnice, cvičení a auta a dopravní prostředky. Prostor hlavní
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třídy využíváme mimo jiné ke každodennímu cvičení a jednou týdně navštěvujeme s dětmi
školní tělocvičnu. Pro ranní hry, cvičení a některé další aktivity, využíváme také ložnici, kde
máme stohovatelné postele. Ty každé ráno s pomocí domovnice uklidíme a před obědem zase
připravíme dětem k odpolednímu odpočinku.
V jídelně máme 4 stolečky. U každého stolu může sedět max. 6 dětí. Děti u stolků jsou
rozděleny podle věku. Stoly využíváme při realizaci různých aktivit jako je kreslení a vyrábění,
modelování, hry se stavebnicemi, pokusy atd. Zejména však slouží ke stravování.
Vedle třídy se nachází šatna, která nám slouží také jako místo k prezentaci prací dětí. Šatna je
upravena pro potřeby dětí. Každé dítě má svou osobní značku, podle které pozná svůj prostor,
kam si odkládá oblečení a své osobní věci.
Přes chodbu šatny se nachází toalety a umývárna. I zde má každé dítě své místo pro ručník.
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 se nachází v podstatě kolem celé budovy školy. Součástí zahrady je oplocené
sportovní hřiště s umělým povrchem. K dispozici máme také fotbalové hřiště, které děti rády
využívají. Zejména v zimě ke stavbám ze sněhu. V klidové zóně zahrady je nově vystavěná
dřevěná kůlna s uloženými sportovními a herními pomůckami pro děti.

Rok 2021/2022 v mateřské škole
Na začátku nového školního roku 2021/2022 jsme měli zapsaných 22 dětí. V prosinci 2021 se
počet snížil na 21 dětí. V lednu 2022 se počet opět snížil na 20. V březnu se zvýšil na 21 dětí a
v květnu na 22 dětí.
Nové děti se postupně adaptovaly a začlenily do kolektivu. Jeden chlapec měl závažnější
kázeňské problémy, proto maminka navštívila psychologa a po jeho doporučení vyhledání
menšího kolektivu, chlapce z mateřské školy odhlásila. Dvě děti do školky vůbec nenastoupily
a v průběhu roku se odhlásily. V průběhu roku přistoupili do třídy dva chlapci.
Ve třídě bylo 5 předškolních dětí, mezi nimi jedno dítě s OŠD. Předškolní děti se pravidelně
každý den, po krátkém odpočinku, připravovaly na nástup do školy. Žádné dítě nenavštívilo
PPP kvůli odkladu školní docházky.
Školní rok nám dvakrát narušila „koronavirová“ pandemie, kvůli které byla i naše MŠ
uzavřena.
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Údaje o aktivitách školky
V letošním roce jsme
dvakrát

navštívili

Svíčkárnu

„Rodas“

v Lánově.

Některé děti

absolvovaly kurzy bruslení
ve

Vrchlabí,

plavání

v Nové Pace a lyžařský
kurz v Dolním dvoře.

Děti

měly

možnost

zúčastnit se výukového programu „Broučci“, navštívili jsme knihovnu v Dolním Lánově,
shlédli jsme divadelní představení „Haló, Jácíčku“, zúčastnili jsme se dopoledního programu
„Den integrovaných záchranných složek“.

Ve třídě jsme zorganizovaly Rej čarodějnic, navštívili nás čerti, Mikuláš a anděl, měli jsme
vánoční nadílku.
Předškolní děti byly na návštěvě v první třídě.
V květnu nám přijeli na louku koně a děti tak mohly 2,5 hodiny jezdit na dvou ponících.
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Jeli jsme na výlet do Hostinného, kde si děti prošly stezku s obry, připravenou městem
Hostinné.

Absolvovali jsme pěší výlet s opékáním.
Zúčastnili jsme se Zahradní slavnosti, kde všechny děti zazpívaly a zatančily pro rodiče a
zároveň jsem se rozloučili s předškoláky.
Pro děti jsme připravily několik stezek s hledáním pokladu. Dále si prošly stezku ke dni
dětí, připravenou základní školou.
Provozní doba MŠ:
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
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15. Základní škola
„Výhody malých tříd spočívají v tom, že se děti naučí samostatně pracovat a také spolupracovat,
a to i se staršími nebo mladšími žáky. Pedagog má více času se dětem individuálně věnovat a
ví, co kterému jde, a v čem naopak pokulhává.“
Nový školní rok 2021 – 2022 začal ve středu 1. září. Všichni (žáci, rodiče, učitelé, zástupci
obce) jsme se sešli před budovou školy se stále velmi pěknou fasádou, novými herními prvky,
opravenými hodinami, zcela zrekonstruovaným plotem a záhonky před školou, kde jsme
slavnostně přivítali nové prvňáčky a zároveň i ostatní žáky naší školy. V tomto školním roce
nastoupili do první třídy: Filip Pavliš, Adéla Doležalová, Samanta Turková, Barbora Lehká,
Jáchym Jandejsek, Gabriela Vanclová. Bohužel ani v tomto roce jsme se nevyhnuli následkům
pandemie „Covid 19“ a museli jsme zajišťovat po několik podzimních týdnů pravidelné
testování žáků. K tomu nám velmi dobře posloužila zrekonstruovaná kůlna na pozemku školy,
která slouží jako dílna pro žáky například v hodinách pracovních činností nebo v zájmových
kroužcích. Ty začaly svou činnost od října a děti je rády navštěvují.
Zároveň všichni žáci a předškoláci
absolvovali po dobu šesti týdnu lekce
bruslení na zimním stadionu ve
Vrchlabí.
Následoval pravidelný podzimní
úklid školní zahrady.
V úterý 26. 10. jsme se čtvrťáky
a páťáky navštívili sousední základní
školu v Lánově. Vyzkoušeli jsme si
práci v dílnách a tvoření s
keramickou hlínou. Všichni jsme byli
nadšeni a dvě hodinky utekly jako voda.
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Ve středu 10.11. jsme zdobili
tašky. Pro žáky jsme zajistili
projektové

vyučování

s názvem

,,Létající barvy" pod vedením p.
Ivony Čivrné z DDM Pelíšek. Moc
se nám to líbilo a děti i paní učitelky
si mohli vyrobit svou vlastní,
originální tašku přes rameno.
Na začátku prosince zavítal do
školy a mateřské školy Mikuláš se
svou skupinou andělů a čertů. Děti
slíbily, že už budou jen a jen hodné
a

dostaly

nadílku.

Vzhledem

k tomu, že stále přetrvávala nařízení
vlády týkající se pandemie, která
omezovala uskutečňování
společenských

akcí,

plánované

události jako čertovský maškarní rej
a vánoční trhy nemohly proběhnout.
Pro všechny žáky a děti MŠ jsme
tedy alespoň připravili projektový
den s vánočními tradicemi a úkoly.
Smíšené

skupiny

dětí

jednotlivých
vyzkoušely

si

na

stanovištích
zdobení

perníčků,

vyráběly krmítka pro ptáčky, luštily,
tvořily dekoraci z pomeranče a
poznávaly

jednotlivé

vůně

vánočního koření.

25

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

Sněhu nebylo mnoho, ale stačil k malým zimním hrátkám a stavbám. Žáci si je užívali
v hodinách tělesné výchovy a ve družině.

Devátého března nás navštívila. paní ,,Broučková". Dozvěděli jsme se mnoho cenných
informací ze života brouků a ptáků, kteří se jimi živí. Vše si děti mohly osahat, vyzkoušet a
prozkoumat.
Následoval další projektový den, který souvisel s naším celoročním tématem Oheň. Paní
učitelky a asistentky si připravily stanoviště. Děti byly rozděleny do jednotlivých skupin a
obcházely připravená stanoviště.
Pátého dubna proběhl zápis do základní školy a letos se ho účastnilo celkem sedm dětí.
Přijatí prvňáci se budou vyučovat v samostatné první třídě.
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Od 5. dubna jsme začali s výukou plavání v plaveckém bazénu v Nové Pace. Součástí kurzu
bylo tentokrát i otužování ve venkovních bazénech, ze kterého byly děti unešené a posilovaly
svůj imunitní systém nevědomky a s radostí! Plavecký kurz byl zakončen závody a děti si
odnesly diplomy a „mokrá vysvědčení“.
V pátek 22. dubna jsme netradičním způsobem oslavili Den země. Neuskutečnili jsme
tradiční sběr papíru vzhledem k jeho
velmi nízké výkupní hodnotě, ale
pro děti jsme připravili cestu po
fáborkách, kde plnily různé úkoly,
luštili křížovky a přesmyčky.
Ve středu 27. 4. se žáci naší školy
účastnili projektu polytechnické
výchovy „Malý architekt“. Věnovali
se bezpečnosti práce na stavbě,
vyzkoušeli si různé profese na
stavbě, seznámili se s elektrickými,
vodovodními a odpadními rozvody, s technickými výkresy a půdorysem. Celé dopoledne
spolupracovali a prezentovali své výtvory před ostatními. Tento program si všichni báječně
užili!
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Dne 12. 5. 2022 u nás
proběhl první ročník
„JARNÍCH TRHŮ“.
Společně jsme veškerý
prodejní sortiment tvořili a
poté prodávali na školní
zahradě. Součástí bylo i
drobné občerstvení. Počasí
nám přálo, a i díky tomu
přišlo mnoho návštěvníků.
Akce dopadla výborně, a
proto bychom ji rádi uskutečnili i příští rok.
Mezinárodní den dětí si děti užily opět plněním úkolů a hledáním pokladu. Na páteční
dopoledne bylo pro děti přichystáno také velké překvapení. Děkujeme OÚ Dolní Lánov, který
dětem zajistil točenou zmrzlinu přímo na školní zahradě. Děti se olizovaly až za ušima!
V sobotu 4. června proběhl pohádkový les na téma pravěk, ale pro nepřízeň počasí jsme
pravěkou stezku během pár minut přesunuli do budovy školy a děti následně prošly
připravenými úkoly suchou nohou. Přišlo na šedesát dětí, což považujeme za velký úspěch.
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Pátek 10. června byl pro nás náročný, ale krásný den. Hned ráno jsme si vyzkoušeli poplach
ve škole, následně nám na pozemek přijeli složky IZS. Velice ochotní pracovníci nás
seznamovali s jejich vybavením a učili nás mnoho důležitých věcí. O skvělý závěr dopoledne
se postarali psovodi. V šest hodin odpoledne jsme společně s dětmi vystoupily s krátkým
pásmem lidových a
umělých

písní

v

místním kostele sv.
Jakuba v Dolním
Lánově

na

celostátní akci „Noc
kostelů“.

Tým „MIMONI“ se opět
probojoval v korespondenční
soutěži

„Pohár

LEONARDO

vědy

2022“

-

mezi

nejlepší a účastnil se ve složení
Lucka

Máslová,

Adélka

Lehká, Anitka Blažejová a
Šimon Půlpán mezinárodního
finále

v

konkurenci

Nymburku.

V

slovenských,

tureckých a českých skupin se
umístil na krásném druhém místě.
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Školní rok se kvapem řítil do finále a
my jsme ještě přichystali pro rodiče
„Zahradní

slavnost

–

„Hurá

na

prázdniny“, kde jsme se slavnostně
rozloučili s předškoláky a páťáky, kteří
odchází na druhý stupeň do okolních
škol. Akce se musela rychle přesunout
do kulturního domu, protože si s námi
počasí opět pohrávalo.
Během letních prázdnin ještě
proběhl týdenní pobytový tábor na
horské chatě Hanapetr a družinový
tábor v Dolním Lánově.

16. 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 26 žáků. ŠD navštěvovalo
pravidelně 24 žáků z 1. až 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 židlemi.
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
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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
tvořivé hry s pískem a další. Tyto pomůcky jsou uloženy v nově vybudovaném dřevěném
domku na zahradě MŠ.
K rekreačním činnostem se využívá také přírodního prostředí v okolí školy, které je pro žáky
zdrojem poznání i možností k rekreačním činnostem, vycházkám, pohybovým lesním hrám,
tvoření apod. V zimním období s dětmi využíváme okolní zasněženou krajinu k běhání na
lyžích a 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, vychovatelka a jeden dobrovolník. 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. 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
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letos z důvodu ,,koronavirových“ opatření zrušené. V lednu jsme se zúčastnili lyžařského
výcviku v Dolním Dvoře v lyžařské škole Ski-Baron a byli jsme moc spokojeni.
V době školní družiny se v pozdějších hodinách věnujeme také výtvarné činnosti, tvoření,
stolním a karetním hrám, četbě knížek, časopisů, luštění, stavbám 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 ,,sportovního kroužku“
bylo v letošním školním roce zapojeno celkem 22 žáků. Sportovní kroužek probíhal v rámci
školní družiny a byl organizován 1 x týdně pro 1. až 3. ročník a 1 x týdně pro 3. a 5. ročník.
Zaměřovali jsme se na různé sportovní a pohybově hravé aktivity. Děti se učí základům
oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, házená, volejbal, ragby, fotbal, florbal, gymnastika,
atletika, tanec či běh na lyžích.
V rámci školní družiny jsme zároveň zapojeni do ,,olympijského víceboje, kde žáci v průběhu
roku plní 8 sportovních disciplín. V letošním roce bylo zapojeno 25 žáků. Každý získal za
splněné sportovní disciplíny olympijský diplom s hodnocením všech disciplín a doporučením,
na které sporty se hodí. Letos naše škola získala zlatou medaili a zlatý certifikát za zdařilé
disciplíny.
V květnu 2021 a jsme se přihlásili do celorepublikové soutěže ,,Hýbeme se hezky česky“,
kterou připravilo PENNY ve spolupráci s Českou obcí sokolskou a Asociací školních klubů,
dostali jsme se na podzim 2022 do finále a vyhráli finanční odměnu na zakoupení
sportovních pomůcek pro školu. V květnu 2022 jsme se přihlásili do 2. kola této soutěže a
opět jsme se dostali do finále, které proběhne na podzim 2022. Bližší informace k soutěži jsou
k dispozici v bodě 11. Zapojení žáků do soutěží a akcí v rámci školy.
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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. Během
celého roku jsme s dětmi plnili environmentální projekty…a celkově se umístili na 11. místě
v našem kraji. V projektu je celkem zapojeno přes 3000 škol. Vyhráli jsme poukázku
v hodnotě 1500,-Kč.

Letní tábor:
Jako každým rokem, i letos jsme o letních prázdninách zorganizovali tradiční školní tábor.
Zažívali jsme skvělé dny plné dobrodružství, sportování a nevšedních zážitků. Od pondělí 18.
července do pátku 22. července proběhl tábor na horské chatě Hanapetr. V druhém týdnu od
25. července do 29. července následoval zážitkový tábor zaměřený na výlety po horách,
pohybové hry v lese a cyklovýlety.
První týden, na horské chatě Hanapetr v Krkonoších se nesl v duchu celotáborové hry ,,Brány
do světa her“. Hned v pondělí odpoledne jsme se dostali kouzelným tunelem do světa plných
záhad, tajemství a nečekaných nástrah. Dobrodružnou cestou nás provázel moudrý rádce,
Šalamoun (nadpozemská sova), který nám po celou dobu dával důležité rady, nápovědy, ale
také těžké hádanky. Naším úkolem bylo získat sedm klíčů, všechny indicie k rozluštění hesel a
na závěr najít ztracený poklad na tajuplném ostrově. Připadali jsme si jak figurky na deskové
hře. Ale měli jsme obrovskou výhodu, neboť jsme si sami rozhodovali, kam se vydáme, jaké
kroky podnikneme, jakou strategii zvolíme. Bylo zapotřebí volit rozhodnutí chytře a odvážně,
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neboť každý měl jen tři životy. Pokud by jen jeden z nás o všechny životy přišel, vše by bylo
ztraceno. Čekalo nás plno netradičních her, překonávání překážek, luštění rébusů a hádanek,
běžeckých závodů v gladiátoru a nočních stezek odvahy. Na tajuplném ostrově nás přepadávali
domorodci a ohrožovala nebezpečná zvířata. Naštěstí jsme vše zvládli, protože jsme výborně
spolupracovali, podporovali se navzájem a pomáhali si. Samozřejmě nechyběly zábavné
večerní programy, veselé hry, diskotéka a táborák u ohně. V pátek se každý hráč mohl těšit na
zasloužený poklad. Prožili jsme dny plné kouzelné atmosféry.
V druhém týdnu nás čekaly horské výlety, pohybové hry a tradiční lesní cyklovýlet za
pokladem. Týden to byl vskutku nabitý. Navštívili jsme Baldův svět v Mladých Bukách, Stezku
korunami stromů v Jánských Lázních, odkud se dále pokračovalo pěšky až do Čisté. Ve středu
následoval výlet vlakem do Jablonce nad Jizerou, pokračovalo se autobusem do Rokytnice,
odkud se šlo pěšky na vyhlídkový lesopark na Stráži. Cesta nahoru byla náročná, ale ten pohled
shora do krajiny, stál za to. Ve čtvrtek jsme se nechali vyvézt lanovkou na Růžovou horu, a
dále pokračovali pěšky na Portášky na oblíbenou herní krajinu Pecka. Poslední den jsme si užili
na horských kolech po lesních cestách, luštili rébusy, hráli pohybové hry a v závěru se dostali
až pokladu.
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Akce školní družiny:
září a říjen 2021: pohybové hry v přírodě
září 2021: hravá dopravní výchova ve ŠD
září – říjen: sportovní družinové soutěže v atletice.
říjen 2021: drakiáda
leden - únor 2022: pohybové hry na běžkách, učení běhu na lyžích klasickou metodou,
překonávání překážek
leden 2022: lyžařský výcvik v lyžařské škole Ski-Baron Dolní Dvůr
duben 2022: vzdělávací pohybové hry, kvízy a orientační hry v přírodě a na školní zahradě
29. dubna 2022: čarodějnický rej ve ŠD
duben – květen: výroba jarních výrobků na školní jarní jarmark pro veřejnost
10. května: pomoc na odpoledním jarním jarmarku (příprava stánků, prodej výrobků)
květen a červen 2022: sportovní hry a soutěže na školní zahradě
květen: Okresní atletický trojboj a smíšená štafeta s vybranými dětmi v Trutnově
30. května až 3. června: pomoc s přípravou na dětský den, kterou zorganizovala obec ve
spolupráci se školou. (výroba kulis, pravěké obrázky, výroba kartiček…)
Od 13. do 29. června 2022: nácvik tanců, zpěvu a krátkých scének na zahradní slavnost.
29. června: školní vystoupení dětí na zahradní slavnosti v kulturním domě Dolní Lánov
Od 18. července do 22. července 2022: Pobytový školní tábor v rámci ŠD na horské chatě
Hanapetr s celotáborovou hrou ,,Brána do světa her“.
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Od 25. července do 29. července zážitkový školní tábor v rámci ŠD (vzdělávací výlety,
naučné stezky, sportovní hry, cyklovýlet po lesních cestách, pohybové hry v lesích).
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 zajišťují drobné odměny pro
školní družinové akce. Poskytují pomůcky k výtvarným a tvořivým činnostem. I nadále budeme
rádi za jakékoli příspěvky pro naši školní družinu.
Další foto ze ŠD:
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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

17. Školní jídelna:
Zaměstnanci školní jídelny
Vedoucí školní jídelny: Monika Klimešová
Kuchařky: Božena Ryndová (100% úvazek), Andrea Ducháčková (100 % úvazek)

Počty strávníků:
Žáci MŠ - 22
Žáci ZŠ – 30
Zaměstnanci – 13
Školení zaměstnanců:
Asociace školních jídelen a Krajská hygienická stanice HK
školení on-line - Hygienické minimum dne 4.3.2022, Monika Klimešová
Dodavatelé potravin:
VIA-NM s.r.o. Velké Poříčí, Jilemnická obchodní společnost spol. s.r.o.
Jilemnice, Pekárny a cukrárny Náchod a.s. pekárny Trutnov, Řeznictví a
Uzenářství u Motyčků provozovna Horní Maršov, EM Distrifood s.r.o. Praha,
Alimpex food a.s. Praha
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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 nápojů (mléko, čaj/ šťáva, voda).
Paní kuchařky rády zařazují do jídelníčku novinky, proto je naše strava velice pestrá. Žáci naší
školy mají možnost sdělit své oblíbené pokrmy a pokud je to možné, paní kuchařky jejich přání
plní.
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.
V tomto školním roce máme několik nových pomocníků do kuchyně. Velkou radost
nám udělal elektrický čtyřplotýnkový sporák značky RedFox od firmy GAST-PRO Trutnov,
vysněný konvektomat UNOX i s příslušenstvím, nerezová škrabka brambor, regály do
skladu potravin, nerezový vozík, tyčový mixér a spousta dalšího vybavení (např. talíře, misky,
barevná prkénka, příbory,...). Kuchyň je jako nová, dobře se nám pracuje, všechny spotřebiče
přispěly k urychlení a usnadnění práce. Za vše vděčíme naší paní ředitelce a zřizovateli
Obecnímu úřadu v Dolním Lánově.

18. Prevence sociálně patologických jevů:
V roce 2021/2022 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
udržet jejich kamarádský vztah i přes dlouhé odloučení a předejít tak možnému výskytu
sociálně patologických jevů při návratu do školy.
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Po celý rok úzce spolupracujeme s PPP a SPC.
Ve školním roce 2021/2022 se na naší škole nevyskytlo žádné rizikové chování.

19. Výsledky kontrolní a inspekční činnosti:
26. 10. 2021 – Krajská hygienická stanice – vše v pořádku – výsledná zpráva k dispozici
v ředitelně
3. 11., 15. 11. – 16. 11. 2021 - Česká školní inspekce
Ve zmíněných dnech proběhla na naší škole inspekční činnost. ČŠI nenašla žádné závažné
pochybení. Naopak vyzdvihla pestrou nabídku zájmových kroužků a metody práce
vyučujících.
Doporučení pro zlepšení školy, která ČŠI uvedla se postupně snaží realizovat ředitelka i celý
pedagogický sbor. Kontrola byla pro nás velice přínosná.
Kompletní Inspekční zpráva je k dispozici v ředitelně školy nebo na webu ČŠI.

20. Spolupráce s ostatními školami:
V tomto školním roce jsme spolupracovali se ZŠ a MŠ Lánov v oblasti kulturní, sportovní a
přípravy budoucích ,,šesťáků“ na nové prostředí, ZŠ Dolní Branná v oblasti sportovní, ZŠ
Náměstí Míru Vrchlabí v oblasti sportovní.

21. 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 zrealizoval výměnu celého plotu. Dále také nechal opravit drobné
nedostatky na budově školy. Nesmíme zapomenout na krásné hřiště před školou a zrenovovaný
povrch hřiště za školou.
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Společnými silami modernizujeme i naší školní jídelnu. Po nákupu konvektomatu a sporáku
nám obec pořídila škrabku na brambory. Tento školní rok jsme jídelnu vybavili také novým
nádobím, regály a pojízdným vozíkem.
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.

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

23. 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.
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.

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