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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Údaje o zařízení
Název školy:
Adresa:
Právní forma:

Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace
Laškov 21, Laškov, 798 57
Příspěvková organizace
IČO: 709 816 12
Ředitelka školy: Mgr. Hana Mikulková
Telefon:
582 378 816
Zřizovatel:
Obec Laškov
IČO: 00288411
RED IZO: 600 120 155
Adresa:
Zámek 1, Laškov, 798 57
Školská rada:

Mgr. Ilona Řípová, BC. Jana Zarivná, Marie Dočkalová

Škola sdružuje
1. Základní škola Laškov
IZO: 102 129 487
Typ školy: základní – 1. stupeň, málotřídní.
Počet žáků ve školním roce 2019/2020: 25
II.třída (1., a 3. p .ročník) – 13 žáků.
I.třída (2., 4. a 5.p. ročník) – 12 žáků.
Kapacita školy: 60 žáků.
2.Školní družina:
IZO: 118 900 471
Počet žáků ve školním roce 2019/2020: 25
Kapacita: 25 žáků.
3. Školní jídelna – výdejna:
IZO: 150 068 573
Počet žáků: 25
Počet dětí: 20
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Kapacita: 46 žáků.
4. Mateřská škola
IZO: 181 048 132
Počet žáků: 20
Kapacita: 20

B. PŘEHLED VZDĚLÁVÁNÍ

Učební plán Základní školy a mateřské školy Laškov,
příspěvkové organizace

ŠVP pro ZV „Poznáváme přírodu, poznáváme sebe“, ze dne 31. 8. 2019
II. třída – spojený 1. a 3. ročník
I.
třída – spojený 2., 4. a 5. postupný ročník

Učební plán
První stupeň základního
vzdělávání
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1 až 5. p .r.

RVP Oblast

RVP Obor

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura
Cizí jazyk

Matematika a její
aplikace

Matematika a její
aplikace

Informační a
komunikační
technologie

Informační a
komunikační
technologie

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho
svět

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Hudební výchova
Výtvarná
výchova
Výchova ke
zdraví
Tělesná výchova

Člověk a svět
práce
Disponibilní
hodinová dotace

Člověk a svět
práce

RVP
ŠVP předmět ŠVP 1.
hodiny
hodi roč
ny
ník

33 Český jazyk
9 Anglický jazyk
22 Matematika

Informační a
1 komunikační
technoilogie

33+8
9
24
20+4

10
9
(8+2
(8+1)
)
0

0

5
4
(4+1
(3+1)
)

4.
5.
roč roč
ník ník

7
8
(5+2
(6+2)
(6+1)
)
3

3

5
5
(4+1
(4+1)
)

2

0

0

0

1

7

2

2

3

0

Vlastivěda

4
(3+1)

0

0

Přírodověda

4
(2+2)

0

0

5

1

1

1

1

7

1

1

1

2

10 Tělesná výchova

10

2

2

2

2

5 Pracovní činnosti

5

1

1

1

1

18

18

22

22

2

20

22

24

26

2

22

22

26

26

2

12 Prvouka

Hudební výchova
12 Výtvarná
výchova

2
0 (1+1
)
2
0 (1+1 2 (1+1)
)

0

16

Čj 8h, M 4h, IKT
1h, VL + PŘ 3h,

Ročníková minima
Celkem hodin v 1.5. ročníku

2.
3.
roč roč
ník ník

118

118

Ročníková maxima
LEGENDA:
podle RVP ZV
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Nabídka kroužků ve školním roce 2019/2020
Všechny kroužky a koutky, které organizuje ZŠ a MŠ Laškov jsou zdarma.

Přehled kroužků 2019/2020
Určeno pro:
ZŠ

Název kroužku:
Přírodovědný kroužek
2., 3., 4. a 5. r.
Mgr. Hana Mikulková
Zábavná angličtina pro 1.
a 2. ročník
Mgr. Ilona Řípová
Sportovní kroužek
Mgr. Zuzana Rozsívalová
Lego kroužek bricks 4
kidzR

ZŠ
ZŠ
ZŠ

Čas:
Čtvrtek 12:55 – 13:40
Pondělí 12:00 – 12:45
Pátek 12:55 – 13:40
Čtvrtek 12:00 – 12:45

Přehled koutků v rámci ŠD 2019/2020
Určeno pro:
ZŠ/ŠD Mgr. Ilona Řípová
ZŠ/ŠD
Dana Štaffová, DiS.,

Název koutku:
Počítačový koutek
Hudebně – dramatický
koutek

Čas:
Pátek 13:55 – 15:00
Středa 12:55 – 13:40

C. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
SEZNAM PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
Pedagogičtí pracovníci ZŠ:
Mgr. Hana Mikulková

prac. zařazení:

ředitelka, učitelka

úvazek:

třída:

tř. č. II. třídy (1. a 3. p. ročník)

1

Mgr. Zuzana Rozsívalová
učitelka
1
tř. uč. I. třídy (2., 4. a 5. p. ročník)
Mgr. Lea Galušková – (zástup za Mgr. Zuzanu Rozsívalovou, čerpání MD)
1
tř. uč. I. třídy (2., 4. a 5. p. ročník)
Mgr. Ilona Řípová

vychovatelka

0,63

Mgr. Ilona Řípová

učitelka

0,55

Anna Dvořáková
Lucie Smékalová

asistent pedagoga
školní asistent

Pedagogičtí pracovníci MŠ:

prac. zařazení:

Bc. Lucie Náglová

učitelka

Dana Štaffová, DiS.

1
1
úvazek:
1,0

učitelka MŠ

1
5

vyučující ČT, VV, PČ, IKT

Provozní zaměstnanci:
Michaela Sajtlerová

školnice ZŠ

0,60

Michaela Sajtlerová

prac. výdejny 0,50

Ludmila Vévodová

školnice MŠ 0,25

Vyučující
Mgr. Hana Mikulková: ředitelka školy
třídní učitelka – II. třída
úvazek – 1,0 – 12 hodin
počet odučených hodin – 12 hodin, k tomu ICT správce – 1 hodina
Mgr. Zuzana Rozsívalová / Mgr. Lea Galušková – (zástup za Mgr. Zuzanu Rozsívalovou,
čerpání MD)
učitelka – I. třída
úvazek – 1 – 22 hodin
počet odučených hodin – 22 hodin + 2 nadúvazkové hodiny
Mgr. Ilona Řípová

učitelka
úvazek – 0,55 – 12 hodin
vychovatelka ŠD
úvazek 0,63

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost
ve výuce
Odborná
kvalifikace
Učitelé I. stupně
Vychovatelky ŠD
Učitelé MŠ
Asistent pedagoga

%

Aprobovanost ve
výuce
Učitelé I. stupně
Vychovatelky ŠD
Předškolní výchova
Asistent pedagoga

100%
100%
100%
100%

%
100%
100%
100%
100%

Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
1
1
1

Funkce
Školnice ZŠ
Výdejna stravy ZŠ,
MŠ
Školnice MŠ
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Úvazek
0,60
0,50

Stupeň vzdělání
SOU
SOU

0,25

SOU

D. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A
NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY
Zápis k povinné školní docházce a zápis k předškolní docházce
Výkon státní správy
1)Rozhodnutí ředitele
Zařazení dítěte do MŠ: dostavilo se 6 dětí, bylo přijato 5 dětí.
Zařazení žáka do ZŠ – 1. ročník: dostavilo se 10 žáků, 9 žáků přijato,1 žák s odkladem.
2) Počet žáků osvobozených od školní docházky
Odklad školní docházky 1
Zařazení do ŠJ 45 žáků a dětí + 9 dospělých
Zařazení do ŠD 25
Zařazení do MŠ 20
V letošním školním roce byla pouze jedna žákyně pátého ročníku, která nastoupila na
základní školu. Do 1. ročníku bylo zapsáno dne 20. 4. 2020 celkem 10 žáků. Bylo vydáno
celkem 9 rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání v ZŠ Laškov a byl udělen 1
odklad. K zápisu do mateřské školy se dostavilo 6 dětí. Bylo zapsáno dne 20. 5. 2020 celkem
6 dětí. Bylo vydáno 5 rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Laškov a
vydáno 1 rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Laškov.

E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE
CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI
PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ
VZDĚLÁNÍ
Podklady o výsledcích vzdělávání žáků a hodnocení dětí ZŠ i MŠ jsou probírány na všech
pedagogických radách během školního roku a výstupy z těchto rad jsou uloženy u ředitelky –
statutárního zástupce školy.
Přehled o výsledcích vzdělávání žáků je zachycen ve výstupu ze školní matriky, který je
zpracován v programu Bakaláři. Tento program plně vyhovuje potřebám školy, neboť
umožňuje celou řadu sestav dle požadavků zadavatele.
V letošním školním roce žáci dosahovali studijních výsledků podle svých možností. Celkem
dvě žákyně se vzdělávají podle § 38 v zahraničí.
Žáci reprezentovali školu na celé řadě soutěží. Také jsme získali certifikát na období 10/2019
až 10/2020 „Aktivní škola“ od DATABOXU Proškoly.cz.
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F. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ
Další vzdělávání pedagogických
pracovníků
Vzdělávací semináře za školní rok 2019/2020 – Mgr. Hana Mikulková
Instruktáž ke zpracování matričních a výkonových statistických výkazů v roce 2019
Dne: 17. 9. 2019
Místo konání: Prostějov
MŠMT-25976/2016-25
Vzdělávací seminář pro učitele v rámci DVPP: „Krajská konference škol Olomouckého kraje
rozvíjejících ekologickou výchovu v roce 2019“
Dne: 5. 11. 2019
Místo konání: Sluňákov, Horka nad Moravou
MŠMT-13241/2017-2-722
Správní řád a správní řízení ve školství
Dne: 17. 10. 2019
Místo konání: NIDV Olomouc
MŠMT-28998/2017-1-1144
Novinky v právních předpisech škol a školských zařízení
Dne: 25. 10. 2019
Místo konání: NIDV Olomouc
MŠMT-6516/2017-1-405
Strategické řízení a plánování ve školách
Dne: říjen 2019 – květen 2020
Místo konání: NIDV Olomouc
Reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283
Podpora autoevaluace MŠ s využitím systému InspIS ŠVP
Dne: 3. 12. 2019
Místo konání: Olomouc
Reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000751
Regionální konference Olomouc
Dne: 5. 12. 2019
Místo konání: BEA Centrum Olomouc
CSI-023-2560
Zápis k povinné školní docházce v kontextu správního řízení
Dne: 4. 3. 2020
Místo konání: Kostelec na Hané
Reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0008595
Zápis k povinné předškolní docházce v kontextu správního řízení
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Dne: 4. 3. 2020
Místo konání: Kostelec na Hané
Reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0008595
FKSP od A do Z
Dne: 19. 6. 2020
Místo konání: online
Č. j.: MSMT-22376/2017-1-985
Vzdělávací semináře za školní rok 2019/2020 – Mgr. Lea Galušková
Vzdělávací program AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník
Dne: 4. 5. 2020 až 7. 5. 2020
Místo konání: online
Č. j.: MSMT-14929/2019-1-625
Vzdělávací seminář pro pedagogické pracovníky v rámci DVPP – Začínáme učit AJ
Dne: 19. a 20. 8. 2020
Rozsah: 16 hodin
Místo konání: Sport & Relax areál Bozeňov
Č. j.: MSMT-15039/2018-2598

Vzdělávací semináře za školní rok 2019/2020 Mgr. Ilona Řípová
Vzdělávací program pro učitele v rámci systému DVPP: „Polytechnická výchova – Malá
technická univerzita“
MSMT-547/2018-1-82
Dne: 22. 10. a 23. 10. 2019
Místo konání: Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace (22. 10. 2019),
Mateřská škola Barevný svět, Olomouc, Dělnická 17 B, příspěvková organizace (23. 10. 2019)
Vzdělávací seminář pro učitele v rámci DVPP: „Dárek z pedigu“
MSMT-8881/2019-2-395
Dne: 2. 12. 2019
Místo konání: SCHOLA education, Palackého 151/10, Prostějov
Informativní seminář k projektu: „Ozbrojený útočník ve škole“
Organizátor: Statutární město Prostějov
Realizátor: Krajský úřad Jihočeského kraje, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Dne: 10. 12. 2019
Místo konání: Kino METRO 70, Školní 3694/1, Prostějov
On-line seminář „Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro ZŠ“ v rámci projektu
„Implementace materiálů dopravní výchovy do praxe“ za podpory Ministerstva dopravy
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Realizátor: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. v Brně
Dne: 15. 4. 2020
Vzdělávací program „AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník“ v rámci systému
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
MSMT-14929/2019-1-625
Realizátor: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Dne: 4.5. – 7. 5. 2020

Vzdělávací semináře za školní rok 2019/2020 - Bc. Lucie Náglová
Krajská konference škol Olomouckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu v roce 2019
Dne: 6. 11. 2019
Místo konání: Sluňákov, Centrum ekologických aktivit města Olomouce, Horka nad Moravou
č.j. : MSMT- 13241/2017-2-722
Vzdělávací seminář Začínáme učit AJ
Dne: 19. 8. – 20. 8. 2020
Místo konání: Sport a Relax areál Bozeňov
č. j. MŠMT – 25976/2016-26

Vzdělávací semináře za školní rok 2019/2020 – Dana Štaffová, DiS.
Vzdělávací program Flétnička v mateřské škole- Flautoškolka
Dne: 18. 09. 2019
Místo konání: ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci
č.j. : 8123/2019-1-330
Vzdělávací seminář Začínáme učit AJ
Dne: 19. 8. – 20. 8. 2020
Místo konání: Sport a Relax areál Bozeňov
č. j. MŠMT – 25976/2016-26

Vzdělávací semináře za školní rok 2019/2020 - Michaela Sajtlerová
Hygienické minimum
Místo konání: Školní jídelna ZŠ a MŠ, ul. Melantrichova 60, Prostějov
Datum: 11. 2. 2020

G. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA
VEŘEJNOSTI
ŠKOLNÍ DRUŽINA 2019/2020 k 19. 6. 2020 - ILONA ŘÍPOVÁ
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Do školní družiny bylo pro školní rok 2019/2020 zapsáno 25 dětí, z toho 11 děvčat a 14 chlapců.
Po kázeňské stránce s nimi nebyly žádné vážné výchovné problémy.
Časový rozvrh školní družiny byl rozdělen do několika bloků. Po čtvrté vyučovací hodině nastala
polední přestávka (11:10 – 12:00 hod.), která byla vyhrazena na oběd, odpočinek, relaxaci a přípravu
na pátou vyučovací hodinu.
Od 12:00 hod. do 13:00 hod. jsme čas trávili poslechem písniček, sledováním pohádek a věnovali
se také četbě a prohlížení pohádkových či dětských knih a časopisů. Pracovali jsme také
s nejrůznějšími dětskými publikacemi zaměřenými na rozvoj dětské tvořivosti, představivosti,
vnímání, postřehu a logického myšlení. Děti se s oblibou pouštěly do plošných, prostorových a
konstrukčních stavebnic i stolních her.
Od 13:00 hod. do 14:00 hod. jsme se věnovali pohybovým aktivitám a míčovým hrám dle počasí
v sokolovně, na hřišti či dětském hřišti v zámeckém parku se spoustou herních prvků.
Dobu od 14:00 hod. do 15:10 hod. žáci využívali k činnostem zaměřeným na manuální zručnost,
na práci s drobným materiálem, vypomáhali s instalacemi nástěnek. V rámci Počítačového i
Hudebně-dramatického koutku měli k dispozici počítače, kde mohli hledat informace, zajímavosti,
využívat nejrůznější výukové programy a pracovat s internetem. Zapojili se i do výtvarných soutěží.
Mezi už tradiční soutěže patří okresní výtvarná soutěž, kterou vyhlašuje SPORTCENTRUM – DDM
Prostějov, „Barvy podzimu“, dále pak „Krokodýlek hledá sestřičku“, MF Fruit s.r.o. a „Příroda
kolem nás“ Správy Národního parku Podyjí, kde čestné uznání za výkres s kočkou divokou získal
Vojtěch Václavek.
V měsíci říjnu jsme podnikli turistický pochod Terezským údolím z Náměště na Hané do
Laškova po naučné stezce s dvanácti zastávkami, kde nám texty na tabulích přiblížily historii území
a sídel, přírodovědné a krajinářské zajímavosti.
I letos ve škole probíhal LEGO kroužek, který je dětmi velmi oblíben. Začátkem ledna navíc naši
školu navštívily lektorky, které se celé odpoledne věnovaly žákům v rámci projektového dne. Žáci
si vyzkoušeli postavit jednoduchý stroj podle návodu ze sady Bricks 4 Kidz®, která je založena
na stavebnici LEGO.
Začátkem února jsme využili autobusu KIDSOK a podívali se do Prostějova. Nejprve jsme
navštívili hvězdárnu s komentovanou 3D projekcí a radnici, jejíž exkurze byla zaměřena hlavně na
věž s orlojem.
V současné době po znovuotevření školy a družiny se s malým počtem dětí snažíme střídat
veškeré nám dostupné činnosti. V návaznosti na říjnovou túru Terezským údolím se koncem června
podíváme do této přírodní rezervace znovu, ale jinými cestami a podzimní scenérii nahradíme letní.
Letošní rozloučení se školním rokem bude z organizačních důvodů realizováno až na konci srpna
před začátkem školního roku nového.
Vypracovala: Mgr. Ilona Řípová
V Laškově 19. 6. 2020

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ ROČNÍKŮ ZŠ
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Žáci prvního ročníku – čtyři dívky a jeden chlapec. Celkově 1. ročník potřeboval být neustále veden
k upevňování učiva. Nutné bylo upevňování základních hygienických pravidel, kontrolovali jsme
společně s ostatními pedagogy, jestli dodržují pitný režim a konzumaci svačin z domu. V hodinách
jsme dbali na správné sezení v lavici a správný úchop tužky. Pravidelně se žáci podle potřeby
přesazovali na jiné místo ve třídě. Od listopadu žáci psali perem, čtou převážně v hodině ČJ. Žáci
jsou snaživí, ale při práci s nimi je zapotřebí veliké trpělivosti, především v hodinách matematiky a
psaní. Celkově v hodinách nevyrušovali.
Žáci třetího ročníku – dvě dívky a šest chlapců. Ve třídě pracoval asistent pedagoga, který měl na
starosti 1 žáka. Při výuce byli žáci snaživí, celkem dobře zvládali učivo vyjmenovaných slov v čj.
Celkově měli velmi pěkné známky. Prospívají s vyznamenáním. Při výuce jsme využívali především
v hodinách čj výukový program proskoly.cz a Didaktu Silcom. Pro žáka s mimořádným nadáním
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jsme nabízeli procvičování pomocí pracovních listů, využívání diktátů a procvičování na webudidakta, proskoly.
Celkové spojení ročníků bylo dobré, žáci byli navzájem k sobě tolerantní, mezi ročníky nebyl
problém v chování. Navzájem si pomáhali. Od 18. 2. 2020 se začalo jezdit na plavecký výcvik do
Litovle, který byl potom přerušen kvůli opatření COVID – 19.
Ve školním roce 2019/2020 začala vyučovat Mgr. Lea Galušková jako pedagog na ZŠ a MŠ Laškov
na začátku druhého pololetí, a to od 9. března 2020. Hodnocení ročníků jako celku bylo náročnější,
jelikož neviděla a neznala práci žáků od začátku školního roku. Další fakt, který ztížil hodnocení,
byla nelehká doba v tzv. koronavirové krizi. Kdy od 11. března 2020 byla z nařízení vlády zrušena
prezenční výuka na všech základních školách v ČR, z důvodu vypuknutí pandemie koronaviru
SARS-CoV-2. Od tohoto data probíhala výuka distančně. Žáci pracovali dle zaslaných zadání doma.
Obnova prezenční výuky nastala 25. května 2020 a účast žáků byla dobrovolná.
Hodnocení se rozdělilo na dvě části, a to na práci žáků v distanční podobě výuky od 11. března 2020
do konce školního roku, a práci žáků v obnovené prezenční výuce.
Distanční podoba výuky
Distanční podoba výuky byla velice specifická. S žáky se komunikovalo prostřednictvím online
prostředí. A to především mailem či telefonicky. Žákům byla zadání prací do předmětů zasílána v
časových intervalech. Žáci měli vždy dostatek času na jejich vypracování. Následně úkoly zasílali
k průběžné opravě. Komunikace s rodiči a dětmi probíhala velmi dobře. Žáci své úkoly měli vždy
pečlivě připravené. Byli i žáci, kteří úkoly neplnili v čas, ale vše se nakonec podařilo. Ti žáci, kteří
po znovuotevření škol zůstali doma, dále pracovali ve stejném režimu. Své vypracované úkoly
odevzdávali na konci školního roku jen s drobnými chybami. U některých prací byla poznat i pomoc
rodičů (písmo u vypracovaných úkolů). Celkově však můžeme průběh distanční výuky hodnotit
kladně a žáky chválíme za jejich píli a trpělivost při této pro ně neznámé formě výuky.
Prezenční podoba výuky
Prezenční výuka po znovuotevření škol 25. května 2020 probíhala pouze v dopoledních hodinách,
kdy se probíraly hlavní předměty. Školu navštěvovalo 13 dětí z 25. Nebyli to tedy všichni žáci
z každého ročníku. Například z 2. ročníku se prezenční výuky účastnil pouze 1 žák. Opět hodnocení
třídy, která se skládala z dětí pěti ročníku 1. stupně ZŠ, bylo netradiční. Nehodnotil se každý ročník
zvlášť, ale skupinka 13 dětí různých ročníků dohromady.
Žáci byli při výuce ukáznění, dodržovali hygienická pravidla, spolupracovali, vykazovali zájem o
učivo a aktivitu v hodinách. Při průběžném písemném zjištění znalostí a dovedností žáků měli vždy
skvělý prospěch. U pár žáků byl prospěch průměrný. Tyto nedostatky jsme se v hodinách snažili
společným úsilím odstranit. Žáci pracovali v hodinách samostatně, při práci ve skupinkách prokázali
týmového ducha, dokončili práci ve stanoveném čase, řídili se instrukcemi a pokyny, naučili se
novým dovednostem, např. práce s anglicko-českým česko-anglickým slovníkem. Při procvičování
učiva v interaktivním prostředí DIDAKTA vykazovali vysokou aktivitu a zájem o práci. Při
posledních pěti týdnech prezenční výuky jsme s žáky probrali téměř všechnu látku dle ŠVP v daných
předmětech. Nové znalosti se upevňovali zábavnou formou pomocí didaktických her a interaktivního
prostředí DIDAKTA. Žáci ústně a písemně prokázali, že dané probrané problematice/probraným
tématům rozumí, dovedou ji vlastními slovy popsat a uvést příklady.
Závěr
Na závěr práci žáků, především při prezenční výuce, hodnotíme kladně. Musíme žáky pochválit za
jejich zájem být součástí dobrovolné prezenční výuky. Žáky při distanční výuce také chválíme za
jejich aktivitu a pečlivě vypracované zadané úkoly.
Pevně věříme, že i přes nelehké období pro všechny z nás, které nastalo v průběhu druhého pololetí,
se budeme moci na začátku následujícího školního roku 2020/2021 všichni opět setkat. A stavět na
dobrých základech znalostí a dovedností, které budeme dále upevňovat, zdokonalovat a rozvíjet.
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Vypracoval: Mgr. Hana Mikulková, Mgr. Lea Galušková
V Laškově dne 23. 6. 2020

Hodnocení třídy mateřské školy za školní rok 2019/2020
Děti MŠ jsou plně socializovaní. Větší pozornost jsme věnovali předškolním dětem. K zápisu do
1.třídy šlo 7 dětí. U nikoho nebyl třeba odklad a ani žádný ze zákonných zástupců dětí nenavštívil
PPP pro doporučení. Děti spolu kolektivně spolupracují, pomáhají si a chovají se k sobě obezřetně.
Při volných chvilkách v MŠ upřednostňují pracovní listy a omalovánky. Letošní rok máme tvořivé a
šikovné děti.
Spolupráce se všemi rodiči je na vysoké úrovni, omlouvají děti včas a vztah mezi rodičem a
učitelkou je bezproblémový. Předškolním dětem bylo umožněno plavání s žáky ZŠ. Na plavecký
kurz bylo nahlášeno 5 ze 7 předškolních dětí, ale bohužel kvůli situaci SARS- CoV-2 byl plavecký
výcvik přerušen a děti byly pouze 4x. MŠ byla po dohodě se zřizovatelem od 16.3.2020 do 25. 5.
2020 uzavřena. Poté byl provoz obnoven za zpřísněných hygienických podmínek. Strava ze strany
Bohuslavic nebyla zajištěna. Z toho důvodu si děti nosily studenou stravu v podepsaných
krabičkách. Veškeré kroužky a programy (např. Recyklohraní) byly pozastaveny. Hlídali jsme
zvýšené hygienické požadavky, jako mytí a desinfekce rukou, zákaz vstupu dospělých osob do
prostoru školy a při vstupu do školy byla dětem měřena tělesná teplota. Při první návštěvě školy po
karanténě jsme vyžadovali potvrzení o bezinfekčnosti dítěte. S rodiči jsme nadále zůstali v kontaktu
a předávali jim informace o provozu MŠ. Za zpřísněných podmínek mateřskou školu navštěvovalo
pět dětí. Všechny tyto děti byly předškolního věku, takže jsme se jim individuálně věnovali a
rozvíjeli předškolní dovednosti. Nadále jsme pracovali s pracovními sešity Kuliferda. Hodně času
jsme trávili venku na školní zahradě, kde jsme realizovali i vzdělávací činnosti, jako výtvarnou a
pracovní činnost, pohybové hry apod. Provoz za těchto podmínek byl velkou zkušeností.
Pedagogický i nepedagogický sbor celé školy vše zvládl bez komplikací. Děti, které mateřskou školu
navštěvovaly, se podmínkám přizpůsobily a postavily se k nim zodpovědně. Zápis do MŠ probíhal
bez přítomnosti dětí, pouze na základě žádosti o přijetí. U předškolních dětí zápis do 1. třídy probíhal
za stejných podmínek.
Do 1. třídy nám odchází 7 dětí a do MŠ bylo přijato 5 dětí, dle aktuálních kritérií.
Dana Štaffová Dis.
Bc. Lucie Náglová

23. 6. 2020

Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace

Plán akcí školního roku 2019/2020
Kdy:
11. 9. 2019
23. 9. 2019
Září - prosinec 2019
Září – říjen 2019 dle počasí
(popř. na jaře)
23. 9. 2019 - 16:00 h.
21. 10. 2019

Akce:
Dopravní hřiště Prostějov
Papoušci ve škole
Hravě žij zdravě –
vzdělávací kurz
Pochoďáček do okolí školy

Poznámka:
4. a 5. ročník ZŠ
MŠ + ZŠ
5. ročník ZŠ

Třídní schůzky
Podzimní putování IRIS
Prostějov

MŠ, ZŠ
ZŠ 1. - 5. třída
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ZŠ 1. – 5. r.

29. 10. – 30. 10. 2019
31. 10. 2019 – 1. 11. 2019
18. 11. 2019 od 13:00 do
16:00 h.
7. nebo 8. 11. 2019 čas
upřesněn
1. 12. 2019
5. 12. 2019
10. nebo 11. 12. 2019 čas
upřesněn
6. 12. 2019 8:45 odjezd
13. 12. 2019 9:00 hod.
čas bude upřesněn
Prosinec 2019
Prosinec 2019
23. 12. 2019 – 6. 1. 2020
12. 1. 2020 13:30 hod.
15. 1. 2020 od 12:00 do
15:30 hod.
18. 1. 2020 od 12:30 hod
20. 1. 2020 od 13:00 do
16:00 hod.
25. 1. 2020
30. 1. 2020
22. 6. 2020

23. 6. 2020 9:00 hod.
10:00 hod.
24. 6. 2020 8:00 hod.

Podzimní prázdniny
Ředitelské volno
Třídní schůzky konzultační
VINNETOU Divadlo
Prostějov
Mikulášská besídka
Mikuláš ve škole
Obušku z pytle ven Divadlo
Prostějov
Vánoce na zámku Čechy
pod Kosířem
Vánoční koncert
Vánoce na zámku v Náměšti
na Hané
Od kapičky do skleničky,
IRIS Prostějov
Soutěž O hanáckyho kohóta
- Prostějov
Vánoční prázdniny
Zvaní na ples Kandia
Lego aktivita pro žáky ŠD

ZŠ
ZŠ
ZŠ
SRPŠ
3., 4. a 5. ročník ZŠ
ZŠ, MŠ Laškov, SRPŠ
ZŠ, MŠ
MŠ + 1. a 2. ročník ZŠ + MŠ
Raková u Konice
MŠ + MŠ Raková u Konice
ZŠ, MŠ Laškov
ZŠ
MŠ
ZŠ, MŠ
ZŠ, MŠ
SRPŠ
ŠD

Zvaní na ples Laškov
Konzultační třídní schůzky

SRPŠ
ZŠ

Školní ples
Konec I. pololetí – výpis
vysvědčení
Odevzdání učebnic
Odevzdání vypracovaných
úkolů a sešitů
Fotografování

SRPŠ
ZŠ

Sběr papíru

ZŠ
Pro žáky v online výuce
ZŠ
MŠ
ZŠ (pracovní skupina 13
žáků) + MŠ předškoláci
ZŠ (pracovní skupina 13
žáků)

25. 6. – 26. 6. 2020 8:00
hod. (termín upřesněn podle
počasí)
29. 6. 2020

Turistický výlet do okolí
Terezské údolí – Náměšť na
Hané
Hrací den

30. 6. 2020 7:30 hod.

Ocenění soutěže
Předání vysvědčení
Provoz MŠ
MŠ
Prázdniny/dovolená - provoz
MŠ uzavřen
Provoz MŠ obnoven
Rozloučení se školním
SRPŠ: pro ZŠ, MŠ
rokem
Zahájení nového školního
ZŠ, MŠ
roku 2020/2021

29. 6. – 3. 7. 2020
7. 7. – 21. 8. 2020
24. 8. 2020
Srpen 2020 - zrušeno
1. 9. 2020 v 7:30 hod.
Mgr. Hana Mikulková
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ZŠ (pracovní skupina 13
žáků)
ZŠ

Účast ZŠ a ŠD ve výtvarných soutěžích ve školním roce
2019/2020
1. Okresní výtvarná soutěž „Barvy podzimu“ /SC-DDM Prostějov/
Předáno 12. 11. 2019 - účastnilo se 12 žáků:
Bednář Matěj
Kadlecová Tereza
Marek Jan
Marková Tereza
Roubal Lukáš
Sajtler Dalibor
Spáčil Jakub
Škopová Eliška
Štolpová Klára
Šulc Michal
Urbanová Eva
Václavek Vojtěch
2. Okresní výtvarná soutěž „Příroda kolem nás“ /Správa Národního parku Podyjí/
Bude odesláno 29. 1. 2020 - účastnili se 3 žáci:
Kadlecová Tereza
Škopová Eliška
Vojtěch Václavek – čestné uznání
3. Výtvarná soutěž „Krokodýlek hledá sestřičku“ /MF Fruit s. r.o./
Odesláno 7. 2. 2020 – účastnili se 4 žáci:
Kadlecová Tereza
Kunovská Anna
Roubal Lukáš
Štolpová Klára

Vypracovala: Mgr. Ilona Řípová
V Laškově 17. 6. 2020

Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.

Sběr kaštanů
vyhodnocení 9. 12. 2019
Tereza a Josef Kadlecovi
545 kg
David a Michal Popelkovi
190 kg
Dan a Lukáš Roubalovi
135 kg
Anna Kunovská
60 kg
Antonín a Josef Roušovi
58 kg
Barbora a Dalibor Sajtlerovi
26,5 kg
M.+T.+A. Štolpovi
14 kg
Monika a Anna Smékalovy
12 kg
Zuzana Komárková
12 kg
15

Klára Štolpová
Tereza Chromcová

9.
10.
Celkem:

7,3 kg
7 kg
1066,8 kg

V Laškově dne 9. 12. 2019

Mgr. Hana Mikulková
Ředitelka školy

Vypracovala: Mgr. Hana Mikulková

ZHODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
(MPP) 2019/2020
Škola : ZŠ a MŠ Laškov, příspěvková organizace………………………………………………………………
Ředitel školy:

Mgr. Hana Mikulková

Školní metodik prevence:…………… Mgr. Hana Mikulková
Za školní rok: …2019/2020
Počet žáků, studentů: …25 žáků ZŠ

1.

Monitoring rizikových projevů chování žáků (RCH žáků)
Jak? např. ankety, dotazníky apod.
+ hodnotící komentář

ano/ne
Provádíme monitoring výskytu RCH
žáků:
- užívání návykových látek

ano

Preventivní opatření – beseda s žáky

- šikana či projevy agresivity

ano

Preventivní opatření – beseda s žáky

- jiné (jaké):

2. Pravidla
hodnotící komentář

ano/ne
Problematika RCH je ve školním
řádu školy
Škola má krizový plán postupu
v případě výskytu RCH/PAS:
- pro výskyt návykových látek
- pro případy akutní intoxikace NL
- pro výskyt šikany mezi žáky

ano

- pro jiné (jaké):
3. Financování PP
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ano/ne

prostředky byly získané: ano/ne

Škola žádala o finanční prostředky na
realizaci preventivních aktivit:
- formou grantů a dotací

ne

- prostřednictvím sponzorů

ano

Ano – platba mimoškolních aktivit

ano

Ano - platba mimoškolních aktivit

- z jiných zdrojů (jakých):

– Sběr

papíru
4. Aktivity pro žáky
ano/ne
Jednorázové akce (prosíme doplnit téma )
• přednášky:
▪ besedy:
▪ komponované pořady:
▪ jiné akce (kulturní, sportovní):
Dlouhodobé aktivity zakomponované do ŠVP školy
▪ téma závislosti - návykové látky:
▪ šikana:
▪ prevence kriminality:
▪ téma tolerance:
▪ téma násilí:
▪ záškoláctví:
▪ sekty:
▪ extremismus:
▪ rasismus:
▪ jiné:
Dlouhodobé programy primární prevence
▪ projekt Zdravá škola:
▪ projekt Zdravý životní styl:
▪ peer program:
▪ jiné: Ovoce a zelenina do škol
Mléko do škol
Les ve škole
Veselé zoubky
Den matek
Advent

pro ročníky/počet žáků

ano
ano

1.- 5. (25 žáků)
1.- 5. (25 žáků)

ano

1.- 5. (25 žáků)

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano

1.- 5. (25 žáků)
1.- 5. (25 žáků)
1.- 5. (25 žáků)
1.- 5. (25 žáků)
1.- 5. (25 žáků)
1.- 5. (25 žáků)
1.- 5. (25 žáků)
1.- 5. (25 žáků)

ne
ne
ne

Intervenční aktivity
Jaké:
Volnočasové aktivity
- pořádané školou
- pořádané jinými organizacemi, jejichž nabídka byla žákům prezentována
Adaptační programy nebo pobyty
Schránka důvěry
Konzultační hodiny pro žáky
Školní klub
Informační servis pro žáky:
- seznámení s preventivní strategií školy, MPP
- seznámení s krizovým plánem školy
- distribuce tématických informačních letáků, brožur, příruček apod.
- poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb zaměřených na problematiku
zvládání soc. pat. jevů
- jiné (jaké):
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ano

1.- 5. (25 žáků) + MŠ

ano

1.- 5. (25 žáků)

ano
ano

1.- 5. (25 žáků) + MŠ
1.- 5. (25 žáků) + MŠ

ano
ano
ano
ne

1.- 5. (25 žáků)
1.- 5. (25 žáků)
1.- 5. (25 žáků), každý čtvrtek

ano
ano
ano

1.- 5. (25 žáků)
1.- 5. (25 žáků)
5. ročník

ano

1.- 5. (25 žáků)

5. Zapojení pedagogických pracovníků do PP
A. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence za školní rok: 2019/2020

TYP ŠKOLENÍ
Specializační studium
Vzdělávací, výcvikové programy
Semináře, školení
Stáže
Exkurze, konference a další
Jiné

Počet proškolených pracovníků
ostatní
metodik
výchovný
ped. prac.
prevence
poradce

Délka trvání
(Počet
hodin)

Organizátor

NIDV Olomouc

2

Setkání MP PPP

8

1

B. Školní metodik prevence
Školní metodik prevence spolupracuje s:
- výchovným poradcem
- třídními učiteli
- vedením školy
- ostatními pedagogickými pracovníky školy
- Radou školy KRPŠ
- funkčnost užšího realizačního týmu: ředitel školy/zástupce
ředitele školy, ŠMP, VP, příp. třídní učitelé
- Je metodik prevence současně i výchovným poradcem ?

ano/ne
ano
ano
ano
ano

hodnotící komentář
Řešení problémů
Řešení problémů
Řešení problémů
Řešení problémů
Řešení problémů
Řešení problémů

ano
ano

Podmínky pro výkon funkce školního metodika prevence.
Má ?
ano/ne
- místnost pro konzultace s žáky a rodiči
- vymezené konzultační hodiny
- odbornou literaturu, přístup k vyhláškám MŠMT
- přístup k PC
- přístup k internetu
- možnost dalšího vzdělávání s podporou vedení školy
- možnost předávat informace pedagogickému sboru
pokud ano, jak často :
- jednou za měsíc
- jednou za tři měsíce
- jednou za půl roku
- jednou ročně
- dle potřeby

hodnotící komentář

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

V případě potřeby denně
Na pedagogické radě

Školní metodik prevence se přímo účastní:
ano/ne
- mapování výskytu sociálně – patologických jevů na škole
- řešení sociálně – patologických jevů ve škole
- spolupráce s externími odbornými zařízeními
- jednání s rodiči
- spolupráce s oblastním metodikem prevence
- preventivních činností ve výuce
- preventivních aktivit, které jsou součástí dlouhodobých
projektů
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ano
ano
ano
ano
ano
ano

Jak?/Jakých? + hodnotící komentář

Chování, záškoláctví
Inkluze
Chování, záškoláctví
Prevence
Prevence

6. Spolupráce s rodiči v rámci PP
1. Aktivní spolupráce s rodiči
- přímá účast v PP
- školní akce (z oblasti prevence) určené pro rodiče s dětmi
- přednášková činnost (besedy, workshopy, přednášky pro
rodiče)
- účast školního metodika prevence na třídních schůzkách
- jiné (jaké):
2. Informační servis pro rodiče
- seznámení s preventivní strategií školy, PP
- seznámení se školním řádem
- poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb zaměřených na
problematiku zvládání RCH
- distribuce tématických informačních letáků, brožur, příruček
apod.
- seznámení s krizovým plánem školy

ano/ne
ano
ano
ano

Jak? + hodnotící komentář

ne
ano

ano
ano
ano
ano
ano

7. Spolupráce s institucemi a organizacemi
využíváme
PPP OK (Ped.-psych. poradna Ol. Kraje)
SVP (Středisko výchovné péče)
Policie ČR
Městská policie
Státní zdravotní ústav
OSPOD (sociální kurátoři)
SPC (Speciálně pedagogické centrum)
Probační a mediační služba
Odborníci (lékaři, právníci apod.)
Nestátní zařízení (občanská sdružení) – jaká?
Jiné (jaké)

ano/ne
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ne
ano
ne

forma spolupráce a její zhodnocení
Doporučení z PPP, Zhodnocení PO a IVP
Řešení konkrétních případů, šetření
Prevence
Prevence
Inkluze
Prevence

8. Hodnocení efektivity realizace PP
hodnotící komentář

ano/ne
Vyhodnocujeme uskutečňované
preventivní aktivity – jejich dopad
- formou dotazníku
- formou anket
- formou pozorování
- formou rozhovoru s účastníky
- formou hospitace garanta
- jiné (jaké):

Ne
Ne
ano
ano
ne

Spokojenost rodičů i žáků.
Zhodnocení aktivity.

ZÁVĚR
Konkrétní výsledky PP
Podařilo se:
1. Splnění naplánovaných školních aktivit na daný školní rok I. pololetí.
2. Spolupráce s institucemi a s organizacemi
Nepodařilo se:

19

1. Mimoškolní aktivity a soutěže – zrušeno od 11. 3. 2020 Opatření COVID – 19.

Klady a zápory při realizaci PP
Kladné připomínky
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
Záporné připomínky:
1. Administrativní zátěž

Co vyplývá z hodnocení PP jako hlavní cíl pro tvorbu PP na další rok?
1.Naplánovat besedu zaměřenou na závislost žáků na PC, telefonech, atd…
2.Naplánovat besedu, přednášku První pomoc – ČČ kříž
3.Pokračovat v mimoškolních aktivitách
4.Pokračovat v setkávání s žáky – třídnická hodina, mořská nebo lesní pošta
Datum vypracování:

20. 6. 2020

Školní metodik prevence (jméno a podpis):

Ředitel školy (jméno, podpis, razítko školy):

Mgr. Hana Mikulková

Mgr. Hana Mikulková

Hodnocení programu Les ve škole 2019/2020
•
•
•
•

Mezinárodní výukový program o lese, který probíhá ve 26 zemích světa.
V České republice je v programu Les ve škole více než 350 základních škol, přírodovědných
kroužků nebo družin.
Samotnou výuku na školách realizují přímo pedagogové podle připravených ročních plánů.
Materiály pro pedagogy tvoříme v souladu s RVP, v duchu „školy hrou“ a aktivního učení.
Nahlédli jsme do svého ŠVP a obsah učiva jsme propojili s cíli programu Les ve škole.
Vybrali jsme si části, které by mohly alespoň některé z programových cílů naplňovat.
Byli jsme co nejvíce s žáky v přírodě. Během školního roku žáci zažili několikrát výuku v
přírodním prostředí - ideálně v lese, na školní zahradě nebo v jiném prostředí v okolí školy.
Inspiraci čerpáme na webu les ve škole. Jsou zde k dispozici terénní lekce. Opět jsme získali
Potvrzení o zapojení do programu Les ve škole a zároveň získali ocenění Lesní třída.
K naplnění cíle projektu jsme především využívali přírodu v okolí školy jako přírodní
učebnu. Žáci tak poznávali prostředí, ve kterém žijí, získávali tak k přírodě kladný citový
vztah. Od září do února jsme plnili aktivity Malého adepta myslivosti, zápisníky jsme
odeslali do redakce časopisu Myslivost.
Červen 2020

H. Mikulková

Hodnocení programu Recyklohraní 2019/2020
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ZŠ a MŠ Laškov, příspěvková organizace díky Recyklohraní
přispěla k ochraně životního prostředí
Letošní školní rok byl hodně netradiční. Asi není třeba připomínat, s čím vším jsme se ve školách,
ale i v Recyklohraní, museli potýkat. Ale jak se říká – po každém dešti zase vyjde slunce!
S žáky a studenty plníme osvětové úkoly, zajímavým způsobem vedeme výuku ekologické výchovy,
sdílíme zkušenosti ze své pedagogické praxe a podporujeme třídění baterií a elektra u vás ve škole.
Ekonomická krize se citelně dotkla i našich dlouholetých partnerů. Tyto poměrně razantní kroky
byly nezbytné, abychom program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět udrželi i v období, kdy se
výrazně snížila finanční podpora. Vždy jsme však postupovali v souladu s pravidly projektu.
V březnu jsme se dozvěděli, že jsme jedním z výherců letošní soutěže Sbírej mobil a pojed do
ZOO. Protože pandemie Covid 19 nám pozdržela všechny akce, v letošním školním roce už svůj
výlet neuskutečníme. Doufáme proto, že se výlet uskuteční v příštím školním roce. Výlet tedy bude
do ZOO Jihlava a na moderní třídící linku na elektrospotřebiče společnosti ENVIROPOL v Jihlavě,
což je také velmi zajímavá podívaná vidět, co se s elektrospotřebiči včetně mobilů děje poté, co je
odevzdáte k recyklaci. Zaplatí nám autobus a vstupenky do ZOO Jihlava (nebo do bližší ZOO),
zdarma zajistí vstup na třídící linku obalů a do recyklačního závodu na drobné elektro.
S novým školním rokem 2020/2021 se znovu naplno rozjedou osvětové, vzdělávací i sběrové
aktivity Recyklohraní. Je důležité, aby i bez katalogu odměn pro nás spolupráce s Recyklohraním
zůstala smysluplnou a obohacující.
Červen 2020 Mgr. Hana Mikulková
Viz. Certifikát 2019

H. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI
PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Inspekce ve školním roce 2019/2020 zdárně proběhla ve dnech od 25. 11. 2019 do 27. 11.
2019 a zpráva je k dispozici v ředitelně školy.
V dubnu 2020 jsme se účastnili inspekčního elektronického zjišťování k problematice
fungování mateřských škol v době pandemie COVID-19. Toto elektronické zjišťování
nahrazovalo v dané záležitosti inspekční činnost na místě.
Další jarní šetření inspekce zaměřené na distanční vzdělávání v ZŠ proběhlo formou
telefonického rozhovoru.

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Údaje o hospodaření školy jsou zpracovány samostatně v účetní závěrce, která je předkládána
zřizovateli za daný kalendářní rok.

J. ZÁVĚR
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Základní škola Laškov je neúplně organizovanou školou zřizovanou obcí Laškov. Škola má
pouze první stupeň s 5 ročníky, které jsou spojené do dvou tříd. Z nerovnoměrného počtu
žáků došlo ke spojení 1. a 3. ročníku a 2., 4. a 5. ročníku. Součástí školy je školní družina,
kde pracovalo jedno oddělení a od září 2013 také jedno oddělení mateřské školy s kapacitou
max. 20 dětí.
Základní a mateřská škola má k dispozici jednu budovu, kde je i výdejna stravy. Strava je
dovážena z vývařovny v Bohuslavicích. Ve škole se stravují jak žáci ZŠ, tak také děti MŠ a
všichni zaměstnanci školy.
Ve škole jsou k dispozici dvě učebny, které jsou vybaveny počítači s trvalým připojením
k internetu a 2 interaktivními tabulemi. V rámci nabídky podniku Skanska, a.s., naše škola
opět využila možnosti vybavení modernějšími počítači, které žákům slouží ve výuce.
U budovy se rozkládá školní zahrada a přírodní učebna. Žáci mají bez omezení k dispozici
sportovní hřiště a prostory Sokolovny Laškov.
Technické a provozní vybavení školy je na standardní úrovni. Máme výškově stavitelné
lavice a židle, škola se neustále zvelebuje. Během měsíce srpna došlo k opravě střešní krytiny
a obvodové zdi na školním dvoře. Do školy dochází kromě žáků z Laškova také žáci z obce
Pěnčín.
V 1. – 5. ročníku probíhalo vyučování podle Školního vzdělávacího programu Poznej
přírodu, poznej sám sebe. MŠ má vypracovaný vlastní Školní vzdělávací program. V ZŠ je
využívána funkce asistenta pedagoga.
Z hlavních cílů školy je směřování výuky žáků k trvale udržitelnému rozvoji a ochraně
přírody. Nezbytnou součástí vzdělávání je nabídka exkurzí, kulturních pořadů a sportovních
aktivit. Ve škole probíhal sběr papíru a kaštanů. Využíváme vzdělávacích nabídek SCHOLA
education Prostějov, NIDV Olomouc, spolupracujeme se ZŠ a MŠ Přemyslovice, ZŠ a MŠ
Čechy pod Kosířem a MŠ Raková u Konice. Úspěšně spolupracujeme s hasičským
záchranným sborem, Lesy ČR s. p., IRIS Prostějov, ÚHÚL Brandýs nad Labem a místními
spolky. Jsme zapojeni do programu Les ve škole, Veselé zoubky, Recyklohraní, Ovoce a
zelenina do škol, Mléko do škol. Plavecký výcvik letos proběhl, ale byl přerušen z důvodu
opatření COVID -19.
Od 11. března 2020 byla z nařízení vlády zrušena prezenční výuka na všech základních
školách v ČR, z důvodu vypuknutí pandemie koronaviru SARS-CoV-2. Od tohoto data
probíhala výuka distančně. Žáci pracovali dle zaslaných zadání doma. Obnova prezenční
výuky nastala 25. května 2020 a účast žáků byla dobrovolná.
Velkou oporu má škola ve svém zřizovateli. Snažíme se získané prostředky využívat účelně a
hospodárně.
Všem spolupracujícím se školou patří za podporu veliké díky a zároveň přeji mnoho úspěchů
v dalším školním roce 2020.

Přílohy: šest
………………………………………..
Mgr. Hana Mikulková
ředitelka školy
Zpráva o činnosti školy byla projednána na poradě pracovníků školy dne: 25. 8. 2020
Zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena školskou radou dne: 31. 8. 2020
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Zpráva o činnosti školy byla předložena zřizovateli dne:

Podpis:
Mgr. Hana Mikulková ____________________
Mgr. Ilona Řípová ______________________
Mgr. Lea Galušková______________________
Bc. Jana Zarivná________________________
Marie Dočkalová________________________________

Příloha č. 1 Certifikát environmentálního vyúčtování ZŠ a MŠ Laškov 2019/2020
Příloha č. 2 Fotografie zapojení do programu Les ve škole – Patron 10 m2 Nového pralesa na
Ještědském hřebeni
Příloha č. 3 Certifikát lesní třídy za školní rok 2019/2020
Příloha č. 4 Výsledovka 01. 01. 2019 – 31. 12. 2019 - uložena v ředitelně školy
Příloha č. 5 Potvrzení o účasti ve sbírce Fond Sidus
Příloha č. 6 Protokol o kontrole ČŠI - uložen v ředitelně školy
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Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace,
Laškov 21, 798 57
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