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Výroční zpráva o činnosti školy

ve školním roce 2014/ 2015
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1. Základní údaje o škole
Název školy:

Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov

Sídlo:

Prostřední Lánov 155, 543 41 Lánov

Zřizovatel:

Obec Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov, www.lanov.cz

E- mail:

zslanov@iol.cz, konikova.zslanov@gmail.com

Web:

www.zslanov.cz

Školská rada:

předsedkyně Ilona Štefanová, e-mail: i.stefanova@seznam.cz

2. Řízení příspěvkové organizace
Příspěvková organizace je složena ze základní školy, školní družiny, tří mateřských škol a školní
jídelny, která má dvě odloučená pracoviště.
Ředitelka: Mgr. Radmila Koniková
Zástupce ředitele: Ing. Anna Křelinová
Vedoucí MŠ: Jana Pružincová (od 18. 8. 2014 do 7. 6. 2015), Martina Černá (od 8. 6. 2015)
Vedoucí vychovatelka ŠD: Olga Skálová
Vedoucí předškolního a školního stravování: Monika Klimešová
Školská rada: p. Štefanová, p. Hájková, p. Šimůnek, p. Capoušek, p. Kuřík, p. Vaníček, p. Erben, p.
Bubaňová, p. Křelinová

3. Obory vzdělávání
Učební plány
Podle školního vzdělávacího programu Krakonošova škola, č. j. 329/07A, se učily všechny ročníky
základní školy.

4. Přehled pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2014/2015 pracovalo ve škole celkem 15 pedagogů při ZŠ, 2 asistenti pedagoga, 7
pedagogů při MŠ, 3 vychovatelky ŠD.
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Výchovná poradkyně: Ing. Anna Křelinová
Metodička prevence: Ing. Anna Křelinová
Koordinátorka ŠVP: Ing. Anna Křelinová
Správce počítačové sítě: Radovan Jákl
Přehled pedagogických pracovníků Základní a Mateřské školy, Lánov
1. stupeň
Ročníky, předměty
Jméno a příjmení
Pracovní zařazení
Vzdělání
1. třída
Lenka Husarová
Učitelka
VŠ pedagogické
2. třída
Nikola Chrenková
Učitelka
SŠ odborné
3. A, Rj, Vv, Hv
Eva Hájková
Učitelka
VŠ pedagogické
3. B, Aj
Stanislava Kalenská
Učitelka
VŠ pedagogické
4. třída
Dana Jakubcová
Učitelka
VŠ pedagogické
5., Čj, Vo, Čsp
Nina Javorová
Učitelka
VŠ pedagogické
Netřídní, M, Prv
Radmila Koniková
Řed. školy, učitelka
VŠ pedagogické
2. stupeň
6. třída, Čj, Čsp, Vv, Nj, Eva Křivohlávková
Učitelka
VŠ pedagogické
Vo, reedukace
7. třída, Info, Př, M
8. třída, Aj, D
9. třída, Fy, Che, M,
Čsp
Netřídní, Tv, D
Netřídní, Z, Tv, Čsp
Netřídní, HV
Netřídní
Netřídní

Netřídní, M, VZ, ČSP
Školní družina

Mateřská škola

Pavel Šimůnek
Martina Gejdošová

Učitel
Učitelka

VŠ, DPS
VŠ pedagogické

Aleš Vejnar
Jaroslava Krulišová
Olga Čermáková
Adéla Lorencová
Alena Stejná
Lucie Schmidtová

Učitel
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Asistentka pedagoga,
Asistentka pedagoga
Zástupce ředitele,
učitelka, výchovný
poradce
Vedoucí vychovatelka
Vychovatelka
Vychovatelka
Vedoucí učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka

VŠ, DPS
SŠ pedagogická
VŠ pedagogické
VŠ pedagogické
VŠ pedagogické
VOŠ

Anna Křelinová
Olga Skálová
Blanka Nová
Lucie Schmidtová
Jana Pružincová
Martina Černá
Lucie Schmidtová
Marcela Tužová
Jaroslava Sládková
Marie Veselá
Tereza Bubaňová
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VŠ, DPS
SŠ pedagogické
VOŠ pedagogické
VOŠ pedagogické
SŠ pedagogické
SŠ pedagogické
VOŠ pedagogické
SŠ pedagogické
SŠ pedagogické
SŠ pedagogické
Gymnázium
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5. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci se v průběhu školního roku 2014/2015 zúčastnili těchto vzdělávacích akcí:
1. 9. 2014 –
30. 6. 2015

Jakubcová Dana

Kurz anglického jazyka pro
mírně pokročilé

Trutnov

16. 10. 2014

Hájková Eva

Co má umět žák z ČJ na konci
3. ročníku

Hradec
Králové

23. 10. 2014

Bubaňová Tereza,
Vaňoučková Hana

Fyzikální pokusy v MŠ

Hradec
Králové

31. 10. 2014

Křelinová Anna,
Pružincová Jana

Kvalifikační studium pro ředitele
škol a školských zařízení

Hradec
Králové

14. 11. 2014

Křelinová Anna,
Pružincová Jana

Kvalifikační studium pro ředitele
škol a školských zařízení

Hradec
Králové

19. 11. 2014

Pružincová Jana,
Černá Martina,
Schmidtová Lucie

Technická a pracovní výchova

Trutnov

12. 12. 2014

Pružincová Jana

Kvalifikační studium pro ředitele
škol a školských zařízení

Hradec
Králové

25. 12. 2014

Jaroslava Sládková

Diferenciace a individualizace ve
výuce

E-learningový
kurz

25. 12. 2014

Jaroslava Sládková

Klíčové kompetence a jejich
rozvíjení

E-learningový
kurz

27. 12. 2014

Jaroslava Sládková

Pedagogická diagnostika a
prevence

E-learningový
kurz

29. 12. 2014

Jaroslava Sládková

Rodina a organizace zájmového
vzdělávání

E-learningový
kurz

29. 12. 2014

Jaroslava Sládková

Volný čas

E-learningový
kurz

9. 1. 2015

Křelinová Anna,
Pružincová Jana

Kvalifikační studium pro ředitele
škol a školských zařízení

Hradec
Králové

23. 1. 2015

Křelinová Anna

Kvalifikační studium pro ředitele
škol a školských zařízení

Hradec
Králové

29. 1. 2015

Sládková Jaroslava,
Veselá Marie

Vzdělávací program Práce se
stavebnicemi v mateřské škole

Trutnov

6. 2. 2015

Křelinová Anna,
Pružincová Jana

Kvalifikační studium pro ředitele
škol a školských zařízení

Hradec
Králové

7. 2. 2015

Sládková Jaroslava

Floristický kurz - Dekorace ze
sušených rostlin

Kopidlno

20. 2. 2015

Křelinová Anna,
Pružincová Jana

Kvalifikační studium pro ředitele
škol a školských zařízení

Hradec
Králové

6. 3. 2015

Křelinová Anna,
Pružincová Jana

Kvalifikační studium pro ředitele
škol a školských zařízení

Hradec
Králové
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17. 3. 2015

Hájková Eva

Jarní dekorace, nápady pro jaro

Trutnov

20. 3. 2015

Křelinová Anna,
Pružincová Jana

Kvalifikační studium pro ředitele
škol a školských zařízení

Hradec
Králové

3. 4. 2015

Pružincová Jana

Kvalifikační studium pro ředitele
škol a školských zařízení

Hradec
Králové

13. 5. 2015

13. 5. 2015

Gejdošová Martina
Hájková Eva
Pružincová,
Bubaňová, Veselá,
Vaňoučková, Černá,
Tužová, Sládková,
Koniková

3. 6. 2015
(listopad 2014 - Čermáková Olga,
červen 2015) Hájková Eva
11. 5. - 26. 6.
2015

Martina Černá,
Jana Pružincová,
Lucie Schmidtová

Škola bez hranic - workshop

Lánov

Týmová supervize pedagogů

Lánov

Brána jazyků otevřená - 60
hodin anglický jazyk A2
Polytechnické vzdělávání pro
učitele MŠ a 1.st. ZŠ

ZŠ Školní
Vrchlabí
Hradec
Králové

Dálkové studium:
•
•
•
•

Speciální pedagogika předškolního věku – zvýšení kvalifikace
Veřejná správa a regionální politika
Pedagogická fakulta - učitelství 2. st. - Aj, D (Mgr.)
Pedagogická fakulta – učitelství 1. st.

Bu
Krš
Ge
Chre

Další vzdělávání - nepedagogové
10. 9. 2014

Klimešová Monika

Školení vedoucích pracovníků

Trutnov

17. 4. 2015

Klimešová Monika

Dietní stravování a alergeny

Trutnov

12. 6. 2015

Shonová Lenka

Dlouhodobý majetek, odpisy, zúčtovací vztahy, změny
v roce 2015 pro ÚSC a PO

Hradec
Králové
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6. Demografický vývoj
Přehled údajů o počtech žáků na naší škole zaznamenávaných od roku 1998.
Přehled vývoje počtu žáků od 1. 9. 1998
školní rok
počet žáků
průměr na třídu
údaj k 30.9.
údaj k 30.6. k 30.9. k 30.6.
1998 - 1999
224
225
24,9
25
1999 - 2000
215
217
23,9
24,1
2000 - 2001
212
222
23,6
24,7
2001 - 2002
210
205
23,3
22,8
2002 - 2003
196
195
21,8
21,7
2003 - 2004
190
189
21,1
21
2004 - 2005
184
186
20,4
20,7
2005 - 2006
188
185
20,9
20,6
2006 - 2007
193
193
21,4
21,4
2007 - 2008
190
189
21,1
21
2008 - 2009
185
184
20,6
20,4
2009 - 2010
182
184
20,2
20,4
2010 - 2011
183
187
20,3
20,8
2011 - 2012
187
187
20,7
20,7
2012 - 2013
201
204
20,1
20,4
2013 - 2014
207
208
20,7
20,8
2014 - 2015
217
215
21,7
21,5

7. Údaje o přijímacím řízení
Zápis do 1. třídy dne: 20. 1. 2015
počet dětí u zápisu
z toho chlapců
z toho dívek
z toho po odkladu
počet žádostí o odklad
počet budoucích žáků

26
13
13
5
2
24

K zápisu do první třídy přišlo v lednu 2015 26 dětí, 13 chlapců a 13 dívek. 21 dětí přišlo poprvé, 5 dětí
po odkladu školní docházky. Přijali jsme 26 dětí, 2 zákonní zástupci požádali o odklad.
Odchod žáků na střední školy
celkem
víceleté gymnázium
4
čtyřleté gymnázium
3
SOŠ
12
SOU
10
celkem
29
7

chlapci
4
1
7
8
18

dívky
0
2
4
2
11
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8. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem:
Procent:

Chování žáků - pololetní i výroční vysvědčení
1. pololetí
2. pololetí
2. stupeň
3. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
2
2
0
0
0,93
0

Počet neomluvených hodin
Školní rok 1. pololetí 2. pololetí
1998 - 1999
0
9
1999 - 2000
52
7
2000 - 2001
47
78
2001 - 2002
9
46
2002 - 2003
0
23
2003 - 2004
14
38
2004 - 2005
0
14
2005 - 2006
0
30
2006 - 2007
666
258
2007 - 2008
7
11
2008 - 2009
2
1
2009 - 2010
0
22
2010 - 2011
4
4
2011 - 2012
0
5
2012 - 2013
17
0
2013 - 2014
10
2
2014 - 2015
0
18

Prospěch žáků (k 24. 6. 2015)
K tomuto datu neprospěli celkem 2 žáci. Žádný žák nedělal opravné zkoušky v srpnovém termínu,
žádný žák neopakuje ročník.

Ročník
1.
2.
3. A

Prospěch žáků k 24. 6. 2015
Počet žáků Vyznamenání Prospělo
27
27
28
25
3
17
13
4
8

Neprospělo
-
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3.B
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

18
17
21
30
15
17
23
215

15
7
11
9
4
3
3
117

3
10
10
21
11
12
20
96

2
2

Počet integrovaných žáků:
•
•

Počet žáků vyšetřených v PPP celkem:
z toho 7 IVP
Počet žáků integrovaných:
z toho SPUCH 9, zdravotně postižení 3

33
12

9. Přehled aktivit na škole
Kroužky ve školním roce 2014/2015
Seznam kroužků při Základní škole a Mateřské škole, Lánov, okres Trutnov
Název
třída
vedoucí
poznámka
Psaní všemi deseti
6. – 9. p. Křivohlávková
Anglická konverzace
8. – 9. p. Gejdošová
Cvičíme v rytmu
1. - 3. p. Nová
Výtvarný kroužek
2. - 5. p. Plecháčová
Krakonošovy děti
1. - 9. p. Vejnar
Basketbal
6. - 9. p. Vejnar
Atletika
2. - 9. p. Krulišová
Sportovní hry
5. - 9. p. Krulišová
Klavír
3. - 9. p. Pršalová
výuka jednotlivců, termín po dohodě
Keramika
2. – 3. p. Koniková
Keramika
Keramika
Flétnička
Informatika
Angličtina
Čj +
Ptáčata
Jazyková příprava cizího
státního příslušníka

5. - 9.
1., 4. - 9.
1. – 5.
2. – 5.
2.
9.
4. – 5.
MŠ

p. Chrenková
p. Farská
p. Šimůnek
p. Křelinová
p. Gejdošová
p. Křivohlávková
p. Kalenská
p. Vaňoučková

9

Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov
Testování žáků
V průběhu školního roku si naši žáci druhého stupně vyzkoušeli školní kola olympiád se zaměřením na
dějepis, zeměpis, němčinu, angličtinu a matematiku. Celá škola se zapojila do matematické soutěže.
Velkým úspěchem je 1. místo naší žákyně Anety Vackové v matematické soutěži Klokan. Dne 16. 9.
2015 se zúčastnila Setkání vítězů a organizátorů krajských kol předmětových soutěží se zástupci
Královéhradeckého kraje.
Výběrové zjišťování výsledků žáků 2014/2015 – 9. ročník
Pilotní testování ČŠI, do kterého byla naše škola zařazena, proběhlo 11. – 22. 5. 2015.
Cílem tohoto výběrového zjišťování nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy – výsledky testování
poskytují informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní vybrané požadavky minimálního
standardu osvojených kompetencí.

Zpracované výsledky a porovnání naší školy s celostátním průměrem
Přírodovědný základ
Průměrná úspěšnost žáků třídy: 53 %

Podíly žáků třídy po rozvětvení podle obtížnosti:
- Obtížnost 1:
87 % (20 žáků)
- Obtížnost 2:
13 % (3 žáci)
Společenskovědní přehled
Průměrná úspěšnost žáků třídy: 58 %

Podíly žáků třídy po rozvětvení:
- Obtížnost 1:
91 % (21)
- Obtížnost 2:
9 % (2)
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Jednorázové aktivity – chronologický přehled
Sportovní akce
datum
10.9.2014
16.9.2014
24.9.2014
29.9.2014
30.9.2014
9.10.2014
12.-16.1.2015
2.2.2015
11.2.2015
22.-27.2.2015
16.3.2015
20.3.2015
8.4.2015
10.4.2015
18.5.2015
24.6..15

název akce
Zahájení plaveckého výcviku
Turistický den - seznámení s projektem školy
Krkonoše ze sedla kola
Přespolní běh vesnických škol
Krkonoše ze sedla kola
Běh zámeckým parkem
Lyžařský kurz ŠD
Bruslení
Dolní Branná - závod běžky
Lyžařský výcvik Hanapetrova paseka
Přehazovaná dívky
Bruslení
Vybíjená Vrchlabí
Vybíjená Vrchlabí
Cyklistický výlet na hory
Olympijský běh pro vysvědčení

třída
2.,3.A,3.B
všichni
8,9
1. st.
6
1.st.
ŠD
6.
1. st.
7+doplnění
6.,7.
všichni
4.,5.
6.
6.
všichni

Vzdělávací akce

datum
24.9.2014
září
22.10.2014
23.10.2014
30.10.2014
31.10.2014
18.11.2014
18.11.2014
18.12.2014
prosinec
9.1.2015
13.1.2015
16.1.2015
20.1.2015

název akce
Beseda s policistou ve školní družině
Projekt houby
Preventivní program - Semiramis
SŠ Nová Paka, Klenotnice
Školní parlament
Projektový den - Evropa
Prezentace středních škol na rodičovské schůzce
Přednáška Asie
Vánoční tvoření ve třídách
Píšeme Ježíškovi (www.ceskyjezisek.cz)
Návštěva MŠ v první třídě
Školní kolo olympiády RJ
Návštěva MŠ v první třídě
Zápis do 1. třídy
11

třída
1.,2.,3.
4.
6.,7.
8.,9.
výběr
všichni
9.
2.stupeň
všichni
2.
1.
9.
1. + MŠ
1.st.
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26.1.2015
26.-30.1.2015
2. - 4. 2.2015
11.2.2015
12.2.2015
13.2.2015
25.2.2015
2.3.2015
5.3.2015
5.3.2015
9.3.2015
11.3.2015
16.3.2015
17.3.2015
20.3.2015
1.4.2015
9.4.2015
15. - 17. 4.2015
21.4.2015
22.4.2015
24.4.2015
7.5.2015
13.5.2015
13.5.2015
18.5.2015
konec května
7.6.2015
15.6.2015
17.6.2015
19.6.2015
červen

Psaní všemi deseti - soutěž Trutnov
Zeměpisná olympiáda
Zdravá pětka
Beseda - p. Lacinová - kronikářka
Školení tablety
Semiramis - preventivní program
Bubny Afrika
Dopis Japonsko
Výtvarná soutěž - Bílý čáp
Beseda - p. Vancl - Źivotní prostředí
Školení tablety
Vojenská technika
Gymnázium projektová spolupráce
Olympiáda Aj
Návštěva infocentra + knihovna
Matematická soutěž - Klokan, Cvrček
Pythagoriáda
Velikonoční tvoření, Velikonoční Muzicírování
Školení tablety
Projekt Ovoce do škol - ovocný koš
Anketa povolání - dotazníky (vyplnění)
Den Země

Dvůr Králové - Dopravní hřiště
Školení tablety
Školení-Zahraniční spolupráce
Testování žáků 9. tříd (ČŠI)
Beseda s psycholožkou (anorexie, bulimie)
Soutěž (Pet-víčka, Nej-spisovatel, Zdravé zuby)
Projekt Poznejme se navzájem
Návštěva pilotů s větroněm
Požární poplach
Mimořádné události - soutěž
Soutěž Balakryl

kroužek
6,-9.
1,2,3,5,7,9
4.
projekt
6.,7.
Kři
9.,7.
3.-9.
4.
projekt
všichni
7.
9.
1.
2.-9.
6.-9.
všichni
projekt
1. stupeň
5.
všichni
4.
projekt
učitelé
9.
5.,8.,9.
2.
výběr
ŠD
všichni
všichni
ŠD

Kulturní akce

datum
název akce
19.9.2014 Divadlo Dolní Lánov- Aprílová škola
30.9.2014 Školní parlament
9.10.2014 Školní parlament
17.10.2014
31.10.2014
5.11.2014
6.11.2014

Kaštaňák - soutěž
Divadlo Trutnov - Foglar- Záhada hlavolamu
Kino - N. Winton
Divadlo
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třída
1. stupeň

ŠD,
3.A,6,7
5.,7.
8.-9.
8.-9.

Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov
11.11.2014
20.11.2014
24.11.2014
4.12.2014
4.12.2014
6.12.2014
5.12.2014
11.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
19.12.2014
15.1.2015
leden
březen
5.3.2014
1.4.2015
16.4.2015
16.4.2014
22.4.2015
29.4.2015
5.5.2014
16.5.2014
28.5.2014
1. - 6.6.2014
4.6.2015
6.6.2014
18.6.2015
24.6.2014

Svatomartinský lampionový průvod
Školní parlament
Planeta Země 3000
Vystoupení našich žákyň- divadelní kroužek
Přednáška karate
Divadelní představení Vrchlabí - Malované na skle
Mikuláš ve škole
Školní parlament
Vánoční jarmark
Třídní besídky
Zpívání koled v tělocvičně
Školní parlament
Výtvarná soutěž - Krkonoše očima dětí
Třídní kola ZUČ
Školní kolo ZUČ
Divadlo - Mikulášovy patálie
Divadlo UFFO Trutnov - Rytíř
Jarní muzicírování
Výstava Krakonošů - Vrchlabí
Brýlový den
Divadlo Trutnov - Vratká prkna
Výchovný koncert ZUŠ Vrchlabí
Divadlo Hradec Králové
Projekt Poznejme se navzájem Baunatal
Taneční revue Oliver Vrchlabí
Taneční revue Oliver Vrchlabí
Vystoupení pro rodiče S bílým čápem letem světem
Vysvědčení

všichni
6.-8.
všichni
výběr
všichni
všichni
všichni
všichni
všichni
1. stupeň
1. stupeň
8.
5.,7.
všichni
4.
všichni
zaměst
všichni
2. stupeň
výběr
všichni
všichni
všichni

Ostatní akce

datum
16.9.2014
22.-26. 9.2014
30.9.2014
14.10.2014
18.-19.12. 2014
12.3.2015
13.3.2015
16.3.2015
21.4.2015
13.5.2015
19.5.2015
19.5.2015

název akce
Exkurze - Muzeum podzemí Krkonoš

třída
3.A,3.B

Sběr papíru

Focení první třídy
Burza škol Trutnov
Přespání ve škole
Planetárium
Návštěva infocentra + knihovna
Návštěva infocentra + knihovna
Exkurze - Vrchlabí

Exkurze Vrchlabí - kroužek - geocaching
Fotografování žáků
Exkurze-Praha
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1.
9.
8.
5,9
3.
2.
4.
5.
všichni
3.,4.
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1.6.2015
11.6.2015
22.6.2015
22.-23.6.2015
22.-23. 6.2015
22.6.2015
22.6.2015
22.-23. 6.2015
23.6.2015
23.6.2015
23.6.2015
23.6.2015
24.6.2015

Třídní výlet - Retropark Sejfy
Třídní výlet - Černá hora
Třídní výlet - Liberec. ZOO, botanická
Třídní výlet - Liberec. ZOO, botanická, IQ park
Třídní výlet - Jánské Lázně
Třídní výlet - knihovna Vrchlabí
Třídní výlet - Strážné
Třídní výlet - rafty, Měsíční údolí
Třídní výlet - Špindlerův Mlýn, bazén
Třídní výlet - Černý Důl - muzeum
Třídní výlet - výtvarná dílna Dolní Dvůr
Třídní výlet - Vrchlabí - muzeum Kámen a život
Olympijský běh pro vysvědčení

9.
3.B
5.,8.
7.
4.
2.
1.
6.
8.,9.
5.
2.
3.A,3.B
všichni

10. Projekty, dotace
Školní projekt – S bílým čápem letem světem.
Každé dva měsíce žáci navštívili jeden světadíl, o kterém se díky nápaditým aktivitám dozvěděli řadu
nových informací o lidech, jejich kultuře i historii. Viděli zajímavosti ze světa zvířat, rostlin a životních
podmínek daného kontinentu. Projekt plynule navázal na Ornitologii na základní škole v Lánově.
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Ve spolupráci s firmou TOP Priority škola získala grant na projekty:
a) Zájmová práce se žáky mimo vyučování – Keramický kroužek
realizace 2014/2015
- schválena dotace 22 000,- Kč
V rámci projektu jsme zakoupili novou keramickou pec a dovybavili keramickou dílnu.
b) Primární preventivní program
realizace 2014/2015
- schválena dotace 16 000,- Kč
Projekt, který jsme ukončili 30. 6. 2015, byl podporován Královéhradeckým krajem.
Realizovaný projekt nám měl pomoci nastolit cestu, jak dlouhodobě eliminovat projevy rizikového
chování našich žáků. Díky aktivitám, které se během školního roku uskutečnily, díky obětavé práci
třídních učitelů a celého realizačního týmu, se nám alespoň z části podařila vytýčit cesta k vytvoření
pozitivního sociálního klima v jednotlivých třídách. Žáci se seznámili s pravidly či podmínkami
zdravého životního stylu.
Během školního roku proběhly besedy pro žáky starších ročníků na téma Drogy a závislost a na téma
Anorexie a bulimie. U mladších jsme zvolili téma Rizika internetu. V jednotlivých třídách proběhla
diagnostika sociálně patologických jevů. S výsledky v jednotlivých třídách se pracovalo v rámci
třídních hodin, setkání s výchovnou poradkyní či setkání s psycholožkou. Po celý školní rok nás
provázelo občanské sdružení Semiramis, které pracovalo nejen s žáky, ale i rodiči a pedagogy.
V závěru školního roku se uskutečnilo setkání rodičů a žáků školy a proběhl projektový den na téma
Prevence rizikového chování. Žáci si na jednotlivých stanovištích zopakovali znalosti z oblasti
patologických jevů, vyzkoušeli si chování v mimořádné situaci, shlédli film týkající se šikany či
kyberšikany, připravili si jídelníček a sportovali.
V příštím školním roce budeme v aktivitách týkajících se prevence pokračovat, neboť i pro příští rok
jsme získali finanční podporu z dotačního programu Královéhradeckého kraje.
c) Velká technika pro malé kutily (MŠ)

realizace 2014/2015

d) Učíme digitálně (digitalizace ve výuce)
- schválena dotace 570 374,- Kč

realizace 2014/2015

Projekt byl velkým přínosem v technickém dovybavení školy. Sedmnáct pedagogických pracovníků
získalo pro svou práci (přípravu na vyučování, prezentaci nových poznatků před žáky) tablet a prošlo
školením „Základy práce na interaktivním zařízení“.
Pro školní rok 2015/ 2016 byly podány další žádosti o granty:
a) Podpora zabezpečení škol a školských zařízení – MŠMT
b) Projekt Na zelenou – Nadace Partnerství
c) Hodina pohybu navíc MŠMT
d) Primární preventivní program
e) Zájmová činnost se žáky mimo vyučování – Výtvarný kroužek
f) Zahrada pro zdravé hraní – Nadace ČEZ
g) Popularizace technického vzdělávání na základních školách – ŠKODA AUTO
15
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h) Výzva 56 – Lánovské šablony

Spolupracujeme jako partneři na projektech „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Královéhradeckém kraji“ se SŠ gastronomie a služeb v Nové Pace a s Gymnáziem ve Vrchlabí, SPŠ a
SOU Trutnov.
Ve spolupráci s firmou FUNNY Vrchlabí byla využita finanční částku 7 500 Kč od OÚ Lánov na
výměnný pobyt v partnerském městě Baunatal v rámci projektu Poznejme se navzájem.

11. Výroční zpráva o činnosti Mateřských škol ve školním roce 2014/2015
Mateřská škola Lánov 250 je dvoutřídní. Do MŠ bylo zapsáno 56 dětí - 17 dětí předškolních, z toho 1
dítě má odklad školní docházky.
Budova má suterén, kde se nachází šatna zaměstnanců, kuchyň, jídelna, sociální zařízení, sklady,
rozvod elektrické energie. V přízemí a v prvním patře jsou třídy, ložnice, šatny, umývárny, WC,
sborovna, kabinety. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku a pojmenovány podle zvířátek / berušky a
koťátka /.
Kuchyň je součástí školní jídelny – příspěvkové organizace – vedoucí p. Klimešová.
Doba provozu Mateřské školy je od 6.30 – do 16.30 hod.
Mateřská škola Horní Lánov je jednotřídní.
Do MŠ bylo zapsáno 21 dětí - 5 dětí předškolních.
Budova je jednoposchoďová, v přízemí je třída, /část třídy slouží jako jídelna/, šatna, umývárna pro
děti s WC, umývárna pro personál, kuchyň a kabinet. V patře je herna, ložnice, sborovna a umývárna
s WC pro děti a personál.
Během letních prázdnin došlo u MŠ k rozšíření parkovacích míst po obou stranách silnice.
Kuchyň je součástí školní jídelny – příspěvkové organizace – vedoucí p. Klimešová.
Provoz školy je od 7.00 – do 16.00 hod.
Mateřská škola Horní Lánov – budova B je jednotřídní.
Do MŠ bylo zapsáno 16 dětí.
Třída je zřízena v budově ZŠ v prvním patře, kde je nově vybudovaná umývárna. V přízemí se nachází
šatna pro děti z MŠ.
Strava pro děti se vaří ve školní jídelně a dováží se.
Provoz školy je od 6,30 – do 13,30 hod.
Údaje o pracovnicích školy
V MŠ Prostřední Lánov pracují celkem čtyři učitelky na 100 % úvazku, školnice a kuchařka.
V MŠ Horní Lánov pracují tři učitelky. Dvě učitelky na 100 % úvazku, včetně vedoucí učitelky a třetí
učitelka na 80 % úvazku. Na škole pracuje školnice na 50 % úvazku a kuchařka na 60 % úvazku. V
červnu obě nepedagogické síly ukončily pracovní poměr a místo nich nastoupily nové pracovnice.
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Pět pedagogických pracovnic má středoškolské vzdělání / SPgŠ obor učitelství pro MŠ/ ukončené
maturitou a jedna má magisterský titul. Další pracovnice si pedagogické vzdělání dokončila a
z důvodu zahraničního pobytu působení na MŠ přerušila. Místo ní nastoupila nová pedagogická
pracovnice s titulem Bc, která si dodělává magisterské vzdělání.
Během školního roku učitelky navštěvují dle zájmu semináře pořádané Pedagogickým centrem
Hradec Králové, pracoviště Trutnov, sledují odborné časopisy, literaturu, nové poznatky aplikují
v praxi. Spolupracují s okolními MŠ a ZŠ v místě.
Výchovně vzdělávací činnost je řízena dle ŠVP a TVP, který je průběžně aktualizován.
Údaje o zápisu dětí do MŠ
Téměř všechny děti z Lánova, Horního Lánova a Dolního Dvora, které byly přihlášeny formou žádosti
o přijetí, byly přijaty. Ředitelka školy vydala 22 správních rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ a 11
správních rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ. Celkem máme 4 třídy s celkovým počtem dětí 93.
Údaje o aktivitách školky
•

akce, které byly naplánované do měsíců, se průběžně plnily

•

promyšlené tvoření koutků pro děti / poskytování osobního soukromí /

•

podílení se každého jednotlivce na tvorbě prostředí MŠ / promyšleně tvořené interiéry /

•

aktivní zapojení dětí do udržování ochrany přírody v nejbližším okolí

•

sbližování a utváření dětského kolektivu / společné oslavy narozenin, kresby pro dlouhodobě
nemocné kamarády /

•

o dění v MŠ se veřejnost měla možnost dozvědět prostřednictvím „Zpravodaje obce Lánov“

•

využívali jsme také kabelovou televizi a internetové stránky školy www.zslanov.cz

Společné akce
•

Návštěva Zámeckého parku ve Vrchlabí, kde proběhla akce KRNAPU -,,Louka plná
dětí“.

•

Uskutečnil se plavecký a lyžařský výcvik.

•

Pravidelně 1x za měsíc nás navštívila pracovnice KRNAPU s pestrou škálou ekologicky
zaměřených programů.

•

MŠ navštívilo 5x maňáskové divadlo s poučnými pohádkami.

•

Návštěva zástupců POLICIE – poučení o bezpečnosti při pohybu na silnici, nebezpečí
drog a kontaktu s cizími lidmi….

•

Návštěva výživové poradkyně -,,Zdravá pětka“.
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•

Ve všech MŠ proběhly vánoční besídky, vánoční a velikonoční dílny pro rodiče a
besídky ke Dni matek.

•

Den dětí jsme oslavili společně se zástupci obou Klubů důchodců soutěžemi.

•

Závody na lopatách- ,,Kdo dojede nejdál“.

•

Připravili jsme lehkoatletické závody, závody na koloběžkách.

•

Na závěr školního roku se uskutečnil výlet do ZOO Dvůr Králové.

•

Závěrečné rozloučení s dětmi a hlavně s předškoláky za účasti rodičů spojené
s opékáním vuřtů.

•

Výroba přáníček a drobných dárků pro důchodce, instituce a do obchodů.

•

Ve školách je vzorně vedena školní kronika a fotoalbum.

Akce v MŠ Prostřední Lánov
•

Pokračovalo povídání se zdravotní sestrou na téma „Když Alenka stůně“.

•

Uspořádání karnevalu a čarodějnického dne.

•

Oslava Masopustu – průvod k Labi – vynášení Morany.

•

Na škole pracovaly tři kroužky – Putování s Ježkem, Hra na flétnu a výuka
anglického jazyka.

•

Pěší výlet do Dolního Dvora – poslech zvonkohry.

Akce v MŠ Horní Lánov
•

Návštěva výstavky betlémů na OÚ v Dolním Dvoře.

•

Návštěva farmy v Horním Lánově.

•

Čertovské rejdění- převléknutí za čerty.

•

Karnevalový den.

•

Návštěva Infocentra a knihovny.

Akce v MŠ Horní Lánov – budova B
•

Ptáčkové z Krakonošova- ve spolupráci s KRNAPEM.

•

Podzimní tvoření s rodiči- výrobky z plodů podzimu.

•

Uspořádání Karnevalu.
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•

Školička plná andělů- soutěže.

•

Den u koníků v areálu v Dolním Lánově.

•

Překvapení pro maminky- tvoření v keramické dílně ve spolupráci s uč. ZŠ.

•

Exkurze na letiště- ve spolupráci s p. Fingerem.

Řízení mateřských škol
Výchova v našich Mateřských školách probíhala podle Rámcového programu a dosahovaly jsme
s tímto zaměřením mnohých úspěchů a spokojenosti dětí a většiny rodičů. Věnovaly jsme velkou
pozornost pestrosti prožitků dětí při různých výchovných akcích. Dáváme dětem více svobody
v rozhodování o jeho potřebách jídla a spánku. V žádném případě není nuceno do toho, co je pro
něho nepřirozené.
Vedoucí učitelka se účastnila pravidelných porad s ředitelkou ZŠ, kde se řešily potřeby jednotlivých
zařízení.
Spolupráce s rodiči
•

Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, nahlédnout do ŠVP, Kroniky školy, jsou
informováni o změnách v organizaci provozu.

•

Nově příchozím dětem je umožněno zvykání, což je rodiči kladně hodnoceno.

•

V komunikaci s MŠ upřednostňují každodenní kontakt s podáváním informací před
písemnou formou.

•

Věnování sponzorských darů jako poděkování za přístup a podíl na výchově dětí.

•

Společné akce s rodiči – závody, rozloučení s předškoláky, vánoční dílny.

•

Ve všech MŠ je spolupráce s rodiči na dobré úrovni, pro rodiče byla vytvořena celá
řada kvalitních akcí.

Spolupráce se ZŠ
•

Děti se zúčastnily výuky v 1. třídě a prohlédly si školní družinu.

•

Učitelky MŠ spolupracují s učitelkami 1. stupně ZŠ / vzájemné konzultace/.

•

Děti mohou využívat tělocvičnu ZŠ.

•

Společně se ZŠ jezdíme na plavecký výcvik do Jilemnice.

•

Olympijský běh spojený s občerstvením a rozdáním diplomů.
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Materiálně technické zabezpečení
MŠ Prostřední Lánov:
•

Zakoupení skříně na pomůcky, krepového povlečení a nového televizoru.

•

Dovybavení školní zahrady herní sestavou.

•

Zastínění pískoviště.

•

Botníky do dětské šatny na míru.

MŠ Horní Lánov:
•

Vestavěná skříň na míru.

•

Dovybavení školní zahrady herní sestavou.

•

Zakoupení molitanových kostek na sezení a cvičení.

•

Nová pračka a laminovačka.

MŠ Horní Lánov – budova B:
•

Zakoupení lavičky na rozvoj pohybových dovedností.

•

Skříň na pomůcky, komoda.

Závěr
Během školního roku 2014/2015 jsme zařazovaly spoustu zajímavých a zábavných činností pro
radostné prožitky dětí, pěstovaly v dětech lásku a úctu ke svému okolí, ohleduplnost a estetické
cítění. Po celý rok nás provázela radostná atmosféra, potěšily nás chvilky, kdy se nám děti plně
otevřely a svěřovaly se nám se svými city a problémy. Všem předškolním dětem byla věnována
zvýšená péče při přípravě na úspěšný vstup do ZŠ / rozvoj řeči, logického myšlení, grafomotoriky,
schopnosti soustředění/. Celkově byl tento rok nastavením určitých priorit, na kterých budeme
v příštím roce stavět a posunovat dětské schopnosti k cílovým kompetencím.
Zpracovala Martina Černá – vedoucí učitelka MŠ
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12. Školní družina při ZŠ a MŠ Lánov ve školním roce 2014-2015
Charakteristika školní družiny
Školní družina při ZŠ Lánov má tři oddělení s kapacitou 75 dětí. Do ŠD bylo přihlášeno 86 dětí, 11 dětí
nemohlo být přijato z kapacitních důvodů. Děti jsou rozděleny do tří oddělení podle tříd, s možností
zohlednění příbuzenských vztahů (dle přání rodičů).
ŠD je umístěna ve školní budově B, třídy se nacházejí v 1. patře a jedna v přízemí. V přízemí je také
šatna, příležitostně využívaná kuchyňka, dílna a místnost keramiky. Hračky pro pobyt venku jsou
uloženy v kůlně na zahradě.
V roce 2013 prošla budova B kompletní rekonstrukcí. O jarních a velikonočních prázdninách v roce
2015 byly dvě třídy vybaveny novými podlahovými krytinami a novým nábytkem, který velikostně
odpovídá věku dětí ve školní družině. Třídy nyní hrají veselými barvami a působí mnohem útulněji.

Provozní doba:
Pondělí

11:20 – 17:00

Úterý

11:20 – 17:00

Středa

11:20 – 17:00

Čtvrtek

11:20 – 17:00

Pátek

11:20 – 16:00
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Údaje o pracovnicích ŠD
Ve ŠD pracují tři vychovatelky, dvě na 100 % a třetí na 43 % úvazku. Jedna vychovatelka má
středoškolské pedagogické vzdělání, další dvě VOŠ v Litomyšli. Během školního roku vychovatelky
navštěvují semináře pořádané Pedagogickým centrem Hradec Králové, pracoviště Trutnov. Dále
sledují odborné časopisy, literaturu a internet a nové poznatky využívají v praxi. V letošním školním
roce se dvě vychovatelky zúčastnily projektu Učíme digitálně.
Údaje o aktivitách ŠD
Činnost ŠD je řízena dle ŠVP pro ŠD a celoročním plánem ŠD. Rodiče se mohou o činnosti ŠD dozvědět
z internetových stránek školy a ze Zpravodaje obce Lánov, kde jsou k vidění fota z různých akcí.
Fotografie z činnosti dětí jsou také na stálé nástěnce na chodbě mezi třídami na budově „B“.
Venkovní činnost probíhá na naší školní zahradě a na hřišti s umělou trávou, děti mohou využívat
velké množství sportovních pomůcek.
Děti mají k dispozici jízdní kola, kolečkové brusle (in-line), houpačky, průlezku, hrazdy, pískoviště, stůl
na stolní tenis a další sportovní náčiní. Pravidelně 2x týdně navštěvují děti školní tělocvičnu. V zimních
měsících využíváme boby a lopaty na místním kopci a podle klimatických podmínek bruslíme na
vlastním kluzišti.
V tomto školním roce se uskutečnila beseda s policií ČR, návštěvy knihovny infocentra a dvě větší
akce s místním letištěm. Jedna přímo na letišti a druhá s letadlem na naší školní zahradě.
Z výtvarné soutěže, které se naše družina účastnila, nám zůstali na zahradě populární „Mimoni“.
Dále se uskutečnil pravidelný lyžařský výcvik na Kněžickém vrchu v délce jednoho týdne, který
organizuje lyžařská škola ve Vrchlabí.
Celoročně chodíme na vycházky do nejbližšího okolí, ke koním na místní farmu a navštěvujeme
dětské hřiště v areálu TJ Lánov.
Vnitřní činnosti jsou zaměřeny na výtvarnou a pracovní činnost. Děti vyrábí výrobky z přírodních i
jiných materiálů dle ročních období. Obří a ozdobné dýně ze školního kompostu posloužily nejen k
podzimní výzdobě, ale i k účasti na akci „Kaštaňák“. Výrobky jsou zaměřeny k probíhajícím svátkům
během roku nebo vystihují dané roční období.
Během týdne vychovatelky dohlížejí na odchody a příchody dětí přihlášených na kroužky, konají
dozor při kulturních a sportovních akcích školy.
Spolupráce s rodiči
Někteří rodiče sponzorují ŠD hlavně po materiální stránce. Poskytli nám starší kola, brusle, přilby a
hračky. Další pořídili materiál pro výtvarné aktivity dětí.
Podařilo se také sponzorsky zajistit silážní plachtu na školní kluziště, na kterém se zase vesele bruslilo,
i když mrazivých dnů bylo pomálu.
Závěr
Vychovatelky spolupracují s učitelkami 1. stupně a předávají potřebné informace rodičům, dle
požadavků u konkrétních žáků. Cílem je úzké propojení rodiny a školy v zájmu komplexního rozvoje
dítěte.
Vypracovaly vychovatelky školní družiny Olga Skálová, Blanka Nová a Lucie Schmidtová.
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13. Školní jídelna - školní rok 2014 – 2015
Zaměstnanci:
vedoucí školní jídelny: Monika Klimešová
kuchařky: Marcela Hartigová (vedoucí kuchařka), Marie Bjelková, Jitka Svatá, Hana Martincová
Počty strávníků:
žáků MŠ budova B:
žáků ZŠ:
zaměstnanců:
cizích strávníků:

16
202
29
70

Obědy si ze ŠJ odváží:
OBECNÍ ÚŘAD Lánov
KOVO KAVAN Lánov
MUDr. Hana Kordová
Ve školní jídelně se stravuje:
LETECKÁ ŠKOLA Vrchlabí
V tomto školním roce je největší novinkou označování alergenů v potravinách, které bylo
oficiálně stanoveno na 13. 12. 2014. Od tohoto data je školní jídelna povinna, dle směrnice
2000/89ES a od 13. 12. 2014 směrnicí 1169/2011 EU označit přítomnost alergenu na jídelním lístku.
Alergeny jsou přirozeně vyskytující se látky bílkovinné povahy, které mohou u přecitlivělých jedinců
způsobit nepřiměřenou reakci. Ta v některých případech vyústí až k anafylaktickému šoku. EU
specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které v naší školní jídelně vyznačujeme u všech
připravených pokrmů číslem vyznačujícím alergen. V blízkosti jídelního lístku je umístěn seznam
legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek.
Zapojili jsme se v tomto školním roce do projektu ZŠ „ S bílým čápem letem světem“. Žáci,
díky tomuto projektu procestovali celý svět a ve školní jídelně měli možnost ochutnat pokrmy, pro
danou zemi specifické. Některá připravená jídla z Ameriky či Afriky měla velký úspěch, proto je na
našem jídelním lístku nabízíme pravidelně.
Velkým přínosem pro naši práci jsou dvě nové lednice a mrazicí box ve skladu potravin.
Nadále platí možnost výběru ze dvou jídel. Zařazujeme také pokrmy, které jsou na jídelníčku
označeny jako „ novinka „. Jídelní lístek je k nahlédnutí na webových stránkách ZŠ a kabelové televizi.
Naši dospělí strávníci mají možnost naobědvat se v naší školní jídelně v době od 10.45 do 11.30
hodin.
Mezi stálé dodavatele potravin patří:
JIP východočeská, a.s. Pardubice, Novotný Oldřich, řeznictví - uzenářství Horní Maršov, Temný Důl,
MAVE a.s. Jičín, LINIE v.o.s. Praha, VIA-NM s.r.o. Velké Poříčí, ALIMPEX FOOD a.s. Železnice,
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Bidvest s.r.o. Velké Meziříčí, AG FOODS Group a.s. Velká Bíteš, VELKON s.r.o. Úpice, GASTREX
FOOD Jičín, LINIE Lomnice nad Popelkou, Potraviny MÁJA Lánov (pro drobné nákupy).
Ve školní jídelně dodržujeme pitný režim pro žáky. Většinou mají možnost výběru mezi dvěma až
třemi nápoji.
Monika Klimešová (vedoucí stravování)

14. Školní parlament
Žáci si zvolili do žákovského parlamentu 16 zástupců (po dvou z každé třídy, s výjimkou 1. a 2. tříd).
Kterýkoliv ze členů ŽP mohl koordinátorkám (p. Křivohlávková) vznášet připomínky vztahující se ke
škole, školní družině, školní jídelně a obci. Členové žákovského parlamentu informovali o jednáních
spolužáky ve třídě.

Jméno

Příjmení

Aneta

Maršálková

3.A

Štěpán

Skalický

3.A

Tomáš

Mašek

3.B

Ondřej

Čížek

3.B

Anna

Havlíčková

4.

Kristýna

Tomíčková

4.

Sára

Kynčlová

5.

Matouš

Michálko

5.

Jan

Magura

6.

Filip

Záruba

6.

Simona

Maisnerová

7.

Tomáš

Javor

7.

Filip

Jína

8.

Alena

Gaborová

8.

Nikola

Rennerová

9.

Jan

Zámrský

9.
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V pololetí proběhla dodatečná volba a výměna členů (6. třída – Shonová, Mikušová, 5. třída –
Koulová, Bubaňová).
15. Prevence sociálně patologických jevů, činnost výchovného poradce za šk. rok 2014/15
Integrovaní žáci:
12 integrovaných žáků, z toho 6 dětí s IVP
23 žáků se zprávou (zohledněním) z PPP, z toho 2 s IVP
Byly vypracovány individuální studijní plány, doplnila se vyšetření žáků, kterým končila platnost
vyšetření. Po celý rok pracovaly dvě skupiny reedukace (1. a 2. stupeň) pod vedením p. uč. Husarové
a Křivohlávkové.
Profesní orientace:
•

Beseda se zástupcem ÚP – volba povolání.

•

Návštěva burzy škol v Trutnově - žáci se měli možnost seznámit s nabídkou středních škol a
středních odborných učilišť v regionu.

•

Proběhla rodičovská schůzka na téma volby povolání.

•

Žáci 9. třídy se zúčastnili exkurzí: Truhlárna Vrchlabí, SPŠ Trutnov – dílny Mladé Buky, Střední
integrovaná škola Nová Paka.

•

Přihlášky na SŠ, konzultace s žáky, vkládání průběžných informací na web školy.

•

Informace rodičům.
Během celého školního roku probíhala individuální práce s vycházejícími žáky a jejich rodiči.

Výchovná činnost:
•

Školení výchovných poradců a metodiků prevence v Trutnově, supervize v Jičíně.

•

Adaptační kurz v 6. třídě po dohodě pedagogů a vzhledem k malému kolektivu žáků
neproběhl.

•

Schránka důvěry – byla využívána v průběhu celého školního roku. Připomínky, dotazy a
stížnosti se řešily průběžně.
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•

Během celého roku spolupracujeme s PPP Trutnov, SPC Trutnov, RIAPS, OSPOD Vrchlabí, ÚP
a dalšími organizacemi.

•

Po celý školní rok probíhala individuální práce s žáky, kteří se potýkali s výchovnými
problémy.

•

Výchovný poradce i učitelé se během roku vzdělávali v oblasti výchovy dětí a mládeže.

Program primární prevence a jeho zaměření
Primární prevencí se zabývala výchovná poradkyně Ing. Anna Křelinová. Škola spolupracovala se
Semiramis o.s. Jejich lektorky pracovali s šestou a sedmou třídou. V ostatních třídách pracovali třídní
učitelé ve spolupráci s výchovnou poradkyní formou třídních hodin zaměřených na prevenci.
Minimální preventivní program je zaměřen hlavně na:
•

primární prevenci sociálně patologických jevů na škole i ve volnočasových aktivitách

•

vytváření pozitivního sociálního klimatu v jednotlivých třídách a ve škole

•

podporu zdravého životního stylu

•

výchovu slušného člověka, který najde uplatnění v životě

•

užší spolupráci rodičů, třídních učitelů a vedoucích pracovníků školy

16. Výsledky kontrolní a inspekční činnosti
Kontrola z Okresní správy sociálního zabezpečení:
•

16. 6. 2015 na Základní škole a Mateřské škole, Lánov, okres Trutnov
plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

17. Spolupráce s ostatními školami
Sportovní akce, příprava devátých ročníků na budoucí povolání, besedy, setkávání.
•

SOŠ Kopidlno (beseda se studenty, ukázky prací studentů)

•

ZŠ Dolní Branná (sportovní aktivity)

•

Gymnázium Vrchlabí (projektová spolupráce)
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•

ZŠ Školní (besedy, setkání, projektová spolupráce)

•

ZŠ Náměstí Míru (projektová spolupráce)

•

ZŠ Čistá v Krkonoších (sportovní a kulturní aktivity)

•

SŠ gastronomie a služeb (projektová spolupráce)

•

SŠP Trutnov (volba povolání)

18. Akce ve spolupráci se zřizovatelem OÚ Lánov
•

Školní družina – nové vybavení dvou tříd (podlahové krytiny, nábytek)

•

Obnova učebnic a pomůcek, vybavení budov

•

Spoluúčast při získaných grantech a dotacích

•

Mateřská školka – úprava dětských hřišť, vybavení, zateplení

•

Příspěvky na sportovní a kulturní akce (lyžařský výcvik, prvňáčci)

•

Pomoc při úklidu cyklostezky

•

Spolupráce při budování přístavby školy

19. Spolupráce s jinými organizacemi
•

KRNAP Vrchlabí

•

TEDEC Harmonie

•

TJ Lánov

•

Sbor dobrovolných hasičů Lánov

•

SPOZ – Sbor pro občanské záležitosti

•

KRPA PAPER, a.s. Hostinné – sponzor školy (papíry pro ZŠ, ŠD a MŠ)

•

ESSELTE, s. r. o. Lánov – sponzor školy (šanony)

•

Zimní stadion Vrchlabí (bruslení)

•

Plavecká škola Jilemnice (plavecký výcvik)

•

ŠKODA AUTO a. s. – projekt „Popularizace technického vzdělávání na základních školách“
- dotace na dovybavení odborné učebny

20. Spolupráce s rodiči
V průběhu školního roku ZŠ informuje rodiče o chování a prospěchu žáků na rodičovských schůzkách,
informativních schůzkách, prostřednictvím časopisu Lánovský občasník, místní kabelovou televizí a
školními webovými stránkami. Třídní učitelé jsou s rodiči v kontaktu dle individuální potřeby žáků.
Jako každoročně se děti, žáci a rodiče setkali na Svatomartinském lampiónovém průvodu. Před
vánočními svátky se sešli žáci se svými rodiči, prarodiči a přáteli ve škole na vánočním tvoření a poté
na Vánočním jarmarku. Vrcholem celoškolního projektu S bílým čápem letem světem bylo vystoupení
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pro rodiče na konci školního roku.
Velké poděkování patří všem rodičům, kteří pomáhají při akcích školy (organizačně i sponzorsky).
Školská rada
Školská rada: p. Štefanová, p. Hájková, p. Šimůnek, p. Capoušek, p. Kuřík, p. Vaníček, p. Křelinová, p.
Erben, p. Bubaňová.

21. Základní údaje o hospodaření školy
Příloha č. 1: Výkaz zisku a ztráty

Zprávu vypracovaly: Radmila Koniková
Anna Křelinová
Martina Černá
Olga Skálová
Monika Klimešová
Lenka Shonová

V Lánově 5. října 2015

Mgr. Radmila Koniková
ředitelka školy

Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty
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