Základní škola a Mateřská škola Doudleby
Č.j.: 86/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti školy
za školní rok
2015/2016

Výroční zpráva školy byla zpracována na základě § 10, 11 a 12 zákona č. 561,Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)
a vyhlášky č. 15/2005 Sb.

Základní údaje o škole
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Doudleby
Adresa: Doudleby 2, 370 07 České Budějovice
Emailová adresa: skoladoudleby@seznam.cz
Webové stránky: www.skoladoudleby.cz
Telefon: 391 000 431
IČO: 75 000 849
IZO: 650 028 899

Zřizovatel:
Obec Doudleby
Doudleby 6
370 07 České Budějovice
Telefon: 387 988 957
Fax: 387 988 868
Emailová adresa: doudleby@volny.cz
Webové stránky obce: www.doudleby.com

Ředitelka školy: Mgr. Věra Sovová
Školská rada byla zřízena Obcí Doudleby dne 12. 8. 2005
Jejími členy jsou: Miroslava Caplová
KateřinaBurdová
Zdeňka Jindrová

Součásti školy:
Základní škola – kapacita 26 žáků
Mateřská škola – kapacita 25 dětí
Školní družina
Školní jídelna

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Charakteristika a organizace školy
Počet tříd: 1
Vyučované ročníky: 1, 3, 4, 5
Počet žáků na začátku školního roku: 8
Počet žáků na konci školního roku: 8 (7 chlapců, 1 dívka)
Škola v Doudlebech byla založena v 17. století a nacházela se na stejném místě jako dnes,
v ulici pod kostelem. V roce 1858 byla dosud přízemní budova přestavěna – přistavěno bylo
jedno patro a docházely sem děti z Doudleb, Straňan, Stropnice, Plavu a Heřmaně.
Po roce 1945 byla v Doudlebech zrušena výuka na druhém stupni a ponechán pouze první
až pátý ročník. V budově školy jsou dvě třídy, kabinet, ředitelna, školní družina a tělocvična.
K výuce je využívána třída v prvním patře, vybavena novými lavicemi, interaktivní tabulí
a počítači. Na oběd žáci docházejí v doprovodu vyučující nebo vychovatele školní družiny do
mateřské školy.
Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Vyučování začíná v 7,45
hodin, dopolední výuka končí v 11,20 hodin odpolední vyučování začíná ve 13,10 hodin
a končí v 14,50 hodin.
Většina mimoškolních akcí je organizována společně s mateřskou školou a jsou zváni
i občané zdejší obce.
Ve školním roce 2015/16 školu navštěvovalo 8 žáků, jeden žák prvního ročníku, dva žáci
třetího ročníku, čtyři žáci čtvrtého ročníku a jeden žák pátého ročníku. Vzděláváni byli
v jedné třídě, vyučovalo se podle Školního vzdělávacího programu „Škola plná pohody“,
platného od 1. 9. 2007. Jako povinný cizí jazyk se vyučoval anglický jazyk ve 3., 4. a 5.
ročníku. Školní družinu navštěvovalo všech 8 žáků.

Učební plán „Škola plná pohody“
Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

1.

2.

3.

4.

5.

celkem

Český jazyk a literatura

8

7

9

9

9

42

Anglický jazyk

0

0

3

3

3

9

Matematika a její
aplikace

Matematika

4

5

5

5

5

24

Informační a
komunikační
technologie

Informatika

-

-

1

-

-

1

Prvouka

2

2

2

-

-

6

Přírodověda

-

-

-

2

1

3

Vlastivěda

-

-

-

1

2

3

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

2

2

2

2

2

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

20

20

26

26

26

Jazyk a jazyková
komunikace

Člověk a jeho svět

Umění a kultura

15

počet hodin v ročníku

Personální obsazení školy:
Mgr. Věra Sovová – ředitelka školy, třídní učitelka I. Třídy
- Kvalifikovaná učitelka, PF TU Liberec, PF České Budějovice
- Započtená praxe 27 let
- Úvazek 9 hodin
Mgr.JanaBlažková
- Kvalifikovaná učitelka, PF Plzeň
- Započtená praxe 30 let
- Úvazek 18 hodin

Nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ a MŠ:
Jaroslava Rytířová – kuchařka
Václava Sedláčková – pomocná kuchařka
Markéta Michalová – domovnice, uklízečka

10
5

118

Výchova a vzdělávání
Vzdělávávní probíhalo podle vlastního vzdělávacího programu ZŠ Doudleby „Škola plná
pohody“. Na výuku všech předmětů byli žáci spojeni do jedné třídy. Hodnocení výsledků
probíhalo podle předem stanovených kriterií, všech osm žáků prospělo s vyznamenáním.
Nebyla udělena žádná kárná opatření, nikomu nebyl snížen stupeň z chování.
Do dalšího ročníku postoupilo 7 žáků, jeden žák po ukončení pátého ročníku nastoupil do 6.
ročníku na ZŠ Grunwaldova v Českých Budějovicích. O přijetí do pátého ročníku požádal
jeden žák z CZŠ Rudolfovská v Českých Budějovicích a od 1. 9. 2016 byl přijat na ZŠ
Doudleby.
Od 10. února do 20. dubna 2017 se žáci účastnili plaveckého výcviku v Českých
Budějovicích. V červnu se zúčastnili školy v přírodě v Nových hradech u Českých Budějovic.
Škola je zařazena do programů „Ovoce do škol“ a „Školní mléko.“
Zápis do 1. třídy.
Zápis do 1. třídy proběhl 15. 1. 2016, zapsáno bylo 6 dětí, 1 z nich nastoupí na jinou školu.
Do první třídy tedy nastoupí 5 žáků.

Mimoškolní činnost a akce pořádané školou
ZÁŘÍ
2. 9. vycházka do okolí Doudleb
22. 9. návštěva filmového představení - kino Cinestar České Budějovice „Sedmero krkavců“
ŘÍJEN
14. 10. divadlo „Máma a táta“
LISTOPAD
11. 11. svatomartinská besídka
17.11. projektový den – výzdoba školy a výroba školního skřítka Doudlebíka
28. 11. vystoupení na návsi a rozsvěcení vánočního stromu
PROSINEC
8. 12. den otevřených dveří ve škole
15. 12. vystoupení pro důchodce v Plavu

LEDEN
12. 1. návštěva knihovny České Budějovice – Na Sadech
15. 1. zápis do 1. třídy ( 6 dětí)
27. 1. spaní ve škole
ÚNOR
10. 2. - 20. 4. plavecký výcvik v Českých Budějovicích
BŘEZEN
8. 3. - 9. 3. zápis do MŠ ( 11 dětí)
17. 3. návštěva Planetária České Budějovice
21. 3. vynášení Morany, sběrová akce, prodejní velikonoční výstava
DUBEN
29. 4. Čarodějnický den ve škole
KVĚTEN
11. 5. besídka ke Dni matek
19. 5. DK Metropol České Budějovice – Filipíny

ČERVEN
8. 6. výlet do Pohádkového podzemí ZOO Hluboká – společně s MŠ
13. 6. - 17. 6. Škola v přírodě Nové Hrady
22. 6. zahradnní slavnost v areálu MŠ
28. 6. návštěva biologického centra v Českých Budějovicích
28. 6. loučení se školním rokem a páťákem, opékání špekáčků u Malše
Po celý rok sbírá MŠ i ZŠ plastová i kovová víčka pro nemocnou Natálku

Školní družina
Počet oddělení: 1
Počet žáků: 8
Personální obsazení: Josef Vrba, SPgŠ Pachatice, nyní studium Zdravotně sociální fakulta
JČU ČeskéBudějovice, obor Speciální pedagogika – vychovatelství

Činnost školní družiny
Školní družina je umístěna v budově školy. Její činnost ve školním roce 2015/16 byla
rozdělena podle ročních období.
1. Podzim: září – listopad
Výroba výrobků a výkresů s podzimní tematikou, tisk ovocem a dokreslení plodu, koláž
z barevných papírů na téma podzimní okno, společná tvorba pravidel chování ve školní
družině, otisky dlaní, koláž z lístků a přírodnin ve tvaru vázy a ovoce, vystoupení na besídce
k příležitosti svatého Martina, výroba školního maskota – skřítka Doudlebíka.
2. Zima: prosinec – únor
Vystoupení pro domov důchodců v Plavu – pásmo vánočních koled, v rámci Dne otevřených
dveří výroba svícnů, gelových svíček, vánočních přání, koledy u rozsvěcení vánočního stromu
na návsi v Doudlebech, sáňkování, relaxace – poslech A. Vivaldiho a podle hudby hra
s barvou.
3. Jaro: březen, duben
Výrobky s velikonoční tematikou pro velikonoční prodejní výstavu ve škole, malování
Čarodějnice, výroba Morany, příprava dramatického pásma na vystoupení ke Svátku matek.
4. Léto: květen, červen
Projekt „Vesmír – sluneční soustava“, projekt k výročí narození Karla lV., vystoupení na
besídce ke Dni matek.
V průběhu celého školního trávili žáci svůj čas ve školní družině pobytem a hrami v přírodě,
pokud to počasí dovolilo, rozvíjeli své pohybové schopnosti i různými hrami a sportováním
ve školní tělocvičně.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Charakteristika a organizace MŠ
Počet oddělení: 1
Počet dětí na začátku školního roku: 21
Počet dětí na konci školního roku: 27
Personální obsazení: Zdeňka Jindrová – vedoucí učitelka v MŠ, SPgŠ Prachatice
Bc. Ludmila Jánská – kvalifikovaná učitelka, PF České
Budějovice
Josef Vrba – asistent pedagoga
MŠ Doudleby je součástí ZŠ a MŠ Doudleby. Umístěna je v samostatně stojící budově
postavené v roce 1977. Prostory, vybavení materiální i hygienické plně odpovídá kapacitě 25
dětí. Ve školním roce 2015/16 jsme žádali Obec Doudleby o výjimku z počtu dětí, a tak došlo
k navýšení kapacity na 28.
Vybavení mateřské školy je průběžně doplňováno a obnovováno jak hrami, tak výtvarnými
pomůckami i novým vybavením.
V budově mateřské školy je školní kuchyně, děti se stravují v prostorách MŠ. Docházejí sem
na oběd i žáci zdejší základní školy.
K budově mateřské školy patří školní zahrada vybavená pískovištěm, novými herními prvky,
klouzačkou, houpačkou a dřevěným domkem. K odpočinku a různým dětským aktivitám je
využívána i terasa školky. V horkých letních měsících mají děti k dispozici nafukovací
bazének nebo sprchu.

Činnost mateřské školy.
Mateřská škola Doudleby je jednotřídní MŠ, navštěvují ji děti věkově smíšené, zpravidla od 3
do 6 let. Kapacita je 28 míst a její součístí je školní kuchyně a jídelna pro žáky zdejší ZŠ.
Využití prostor v MŠ je účelné, vytváří optimální podmínky k realizaci jednotlivých činností
a aktivit předškolní výchovy jak ve třídě, tak i na zhradě MŠ.
Děti mají volný přístup k hračkám, pomůckám i výtvarnému materiálu, což je podněcuje
k samostatnosti, tvořivosti a rozvíjení fantazie.
Ve školním roce 2015/16 začala MŠ pracovat podle nového ŠVP s názvem „Zahrada“, kde
právě fantazie dětí se zde stala zdrojem inspirace ke společným činnostem.
Vzdělávací oblast je členěna na 4 základní integrované bloky podle ročních období –
podzimní, zimní, jarní a letní zahrada.
V každém bloku se děti seznámí s tradicemi a charakteristikou určitého období, lidovou
pohádkou, písničkou, společně si něco vytvoří, něco vyrobí, naučí se a zažijí. Každé dítě má
svůj kouzelný kufřík, který příležitostně k činnostem využívají.
Je velkým přáním učitelek z MŠ, aby se „Zahrada“ stala pro děti místem hry, fantazie,
šťastného dětství, nových zážitků, pokusů, experimentů, kouzel a překvapení, učení
prožitkem, místem radosti, poznání, setkání, místem nových přátelství.
Po celý rok je snahou učitelek MŠ celkový komplexní rozvoj každého dítěte, u nejmladších
dětí se zaměřují převážně na jeho bezproblémové začlenění do kolektivu, na rozvoj jeho
samostatnosti, na seznámení s pravidly MŠ a upevňování kamarádství. U nejstarších dětí je

kladen velký důraz na jejich připravenost pro vstup do základní školy a aby si odnášely co
nejhezčí vzpomínky na dobu strávenou v MŠ.

Akce mateřské školy:
➢ každý měsíc navštívilo MŠ divadlo s pohádkou, a to hlavně divadla „Zvoneček“,
„Šikulka“, „Máma a táta“, „Kašpárek“, „Téměř divadelní společnost“
➢ v říjnu začal v MŠ probíhat kroužek anglického jazyka, výtvarný kroužek a kroužek
malého olympionika
➢ během celého roku byly zařazovány kuchařské dny, batůžkové dny, děti i rodiče se
aktivně zapojili i do sběrové akce starého papíru a plastových víček
➢ v listopadu vystoupily děti společně se žáky ZŠ a souborem Doudlebánek při
příležitosti oslavy Svatého Martina a poté se účastnily lampionového průvodu obcí
➢ 28.listpadu vystoupily děti při slavnostním rozsvěcení stromu na návsi
➢ v prosinci navštívil mateřskou školu Mikuláš s andělem, děti předvedly program
„O zlé Káče“.
➢ společně se žáky ZŠ děti navštívily se svým pásmem seniory v Plavu, odměnou jim
byla vánoční nadílka
➢ v lednu se byly děti podívat na jesličky v kostele
➢ 15.ledna se předškoláci byli zapsat do základní školy
➢ v únoru měly děti ve školce karneval v maskách
➢ v březnu se děti loučily se zimou vynášením Morany
➢ 21.března proběhla ve škole sběrová akce starého papíru, které se účastnila i MŠ a ve
stejný den byla ve škole prodejní výstava velikonočních prací jak dětí z MŠ, tak žáků
školy
➢ ve dnech 8,. - 9. 3. probíhla zápis do MŠ, přihlásilo se 11 dětí, všechny byly přijaty
➢ v dubnu prožily děti projeltový den „Zdravá školka“ a navštívila je čarodějnice
„Kanimůra“.
➢ V květnu děti potěšily hlavně maminky povedeným vystoupením „Cirkus“
u příležitosti svátku matek
➢ v červnu – ke Dni dětí hledaly děti loupežníkův poklad
➢ 8. 6. byly děti společně se žáky ZŠ v pohádkovém podzemí na loveckém zámečku
a v ZOO Hluboká
➢ 22. 6. proběhla v areálu MŠ tradiční Zahradní slavnost s vystoupením kejklíře
a s loučním předškoláků – pasováním je na školáky
Ve školním roce 2015/16 navštěvovalo MŠ Doudleby 7 předškolních dětí, z toho 1 dítě
s odloženou školní docházkou a 1 dítě odešlo do základní školy o rok dříve. Děti nastupijí do
Základních škol v Českých Budějovicích, 4 děti do ZŠ v Doudlebech.
V lednu 2015 byl do MŠ schválen asistent pedagoga.
V průběhu roku byly dětem pořízeny nové hračky jak do třídy, tak na zahradu. Jedná se
o stolní, didaktické i konstrukční hry. Na zahradě byly odstaněny staré herní prvky
a nahrazeny novými, včetně nového pískoviště. Vnitřní prostory MŠ byly nově vymalovány.
Byla zavedena nová ilustrovaná pravidla, která přispívají k většímu klidu a vzájemné toleranci
mezi dětmi.
Pro příští škoní rok je v plánu nákup nových postýlek a doplnění hracích prvků na zahradě.

Při práci s dětmi je snahou rozvíjet jejich slovní zásobu, správné uchopení tužky, soustředit se
na uvolňovací prvky při procvičování psaní a kreslení, a také dále podporovat a rozvíjet u dětí
kladný vztah k přírodě i k ostatním dětem.
Důležité je pro všechny zaměstnance MŠ nadále rozvíjet a prohlubovat úspěšnou spolupráci
s rodiči a Obecním úřadem.
A přáním je, aby z naší „Zahrady“ odcházely děti spokojené, šťastné a plné krásných
vzpomínek .

V Doudlebech 26. 9. 2016
Zpracovala: Mgr. Věra Sovová, ředitelka ZŠ a MŠ Doudleby

