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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 Pánková
Školská rada byla zřízena Obcí Doudleby dne 12. 8. 2005
Jejími členy jsou: Miroslava Caplová
Jana Michalová
Zdeňka Jindrová

Součásti školy:
Základní škola – kapacita 26 žáků
Mateřská škola – kapacita 25 dětí (upraveno výjimkou na 28)
Školní družina
Školní jídelna

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Charakteristika a organizace školy
Počet tříd: 1
Vyučované ročníky: 1, 2, 4, 5
Počet žáků na začátku školního roku: 13
Počet žáků na konci školního roku: 13 ( 8 chlapců, 5 dívek)
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 2016/17školu navštěvovalo 13 žáků, pět žáků prvního ročníku,
jeden žák druhého ročníku, dva žáci čtvrtého ročníku a pět žáků 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 4. a 5. ročníku. Školní družinu navštěvovalo všech 13 žáků.

Personální obsazení školy:
Mgr. Věra Pánková – ředitelka školy, třídní učitelka I. třídy
- Kvalifikovaná učitelka, PF TU Liberec, PF České Budějovice
- Započtená praxe 28 let
- Úvazek 10 hodin
Mgr. Jana Blažková
- Kvalifikovaná učitelka, PF Plzeň
- Započtená praxe 31 let
- Úvazek 17 hodin
Nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ a MŠ:
Markéta Michalová – kuchařka ŠJ
Václava Sedláčková – pomocná kuchařka ŠJ, uklízečka MŠ
Stanislava Tokarzová – uklízečka, domovnice ZŠ
Mgr. Jaromíra Stropkvá, školní asistent v rámci výzvy OPVVV
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

Jazyk a jazyková
komunikace

Člověk a jeho svět

Umění a kultura

15
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

počet hodin v ročníku

10
5

118

Výchova a vzdělávání
Vzdělávání probíhalo podle vlastního vzdělávacího programu ZŠ Doudleby „Škola
plná pohody.“ Výuka všech předmětů probíhala v jedné třídě. Hodnocení výsledků
žáků probíhalo podle předem stanovených kriterií, 8 žáků prospělo s vyznamenáním,
5 žáků prospělo. Nebylo uděleno žádné kárné opatření, nikomu nebyla snížena
známka z chování.
Do dalšího ročníku postoupilo 6 žáků, 5 žáků nastoupilo na základní školy
v Českých Budějovicích ( ZŠ Rožnov, ZŠ Dukelská, ZŠ Grünwaldova).
O přijetí do 5. ročníku požádali rodiče žáka ze ZŠ Senohraby, o nástup do 4. ročníku
požádali rodiče žákyně ze ZŠ Dukelská, oba tito žáci byli přijati k základnímu vzdělávání
v ZŠ Doudleby od 1. 9. 2017.
Od 30. března do 1. června 2017 se žáci školy účastnili plaveckého výcviku
v Českých Budějovicích. V červnu se zúčastnili školy v přírodě v CEV Dřípatka
Prachatice. Škola je zařazena do programu „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“.
Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy proběhl 3. 4. 2017, k zápisu se dostavil 5 dětí, dvě mají odklad
nástupu povinné školní docházky, tři se nastoupí na jinou základní školu. První třídu
tedy ve školním roce 2017/18 nebude navštěvovat žádný žák prvního ročníku.

Mimoškolní činnost a akce pořádané školou
Září
2. 9. pěší výlet do útulku pro týrané psy Hamr
Říjen
31. 10. sběrová akce
Listopad
10. 11. lampionový průvod, příjezd Martina
Prosinec
1. 12. fotografování v MŠ
3. 12. rozsvěcení vánočního stromu, vystoupení žáků
13. 12. vystoupení pro Domov důchodců v Plavu
15. 12. Den otevřených dveří ve škole, spojeno s prodejní výstavou vánočních
dekorací, od 16.00 vystoupení v MŠ
19. 12. divadlo Kašpárek v MŠ

Únor
1. 2. spaní ve škole
Březen
21. 3. planetárium České Budějovice a návštěva Muzea České Budějovice, Velikonoční
výstava
23. 3. vynášení Morany
29. 3. program pro děti z MŠ ve škole
30. 3. – 1. 6. plavání v Českých Budějovicích
Duben
3. 4. zápis do 1. třídy
26. 4. divadlo Pirošuk v MŠ
Květen
3. 5. návštěva knihovny v Českých Budějovicích
3. – 4. 5. zápis dětí do MŠ
10. 5. pořad o hudbě v MŠ – pan Daňhel
18. 5. besídka ke Dni matek v MŠ
29. 5. sběrová akce
Červen
1. 6. DK Metropol – cestopisný pořad o Brazílii
6. 6. výlet do Českého Krumlova – prohlídka města, zámeckého parku, otáčivého
hlediště a zrcadlové bludiště
19. 6. – 23. 6. škola v přírodě CEV Dřípatka Prachatice
29. 6. loučení se školním rokem a pasování páťáků na šesťáky, posezení s rodiči u
Malše (opékání špekáčků, zpívání s kytarou)

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Počet oddělení: 1
Počet žáků: 13
Personální obsazení: Josef Vrba, SPgŠ Pachatice, nyní studium Zdravotně sociální
fakulta JČU ČeskéBudějovice, obor Speciální pedagogika – vychovatelství

Činnost školní družiny
Pravidelná činnost školní družiny byla zahájena dne 1. 9. 2016 a ukončena dne
30. 6. 2017. Zapsáno bylo 13 žáků. V říjnu a listopadu, kdy navštěvovala základní školu
Natálie Redlová, bylo zapsaných 14 žáků.
Týdenní skladba činností měla víceméně podobnou formu po celý rok, v závislosti
na ročním období byly voleny činnosti při pobytu venku, práce s přírodninami atd.
Týdenní skladbu zaměstnání tvořily odpočinkové činnosti, zájmové činnosti, pobyt
venku a příprava na vyučování. Při volbě programu bylo vždy přihlíženo k přání dětí,
školnímu vzdělávacímu programu a dalším aktuálním tématům.
Činnosti byly žákům vždy nabízeny nikoli direktivně přikazovány, důraz byl kladen
zejména na hru. Žáci využívali dvě místnosti školní družiny a tělocvičnu. K dispozici
byla dětem i školní třída s interaktivní tabulí a a počítači. Jedna z místností školní
družiny je využívána zejména jako výtvarná dílna.
Příprava na vyučování probíhala formou diskusí, zajímavých článků (nabídka
časopisů), didaktických her a soutěží rozvíjejících psychické procesy a prohlubující
aktuální učivo nenásilnou a hravou formou.
Často byla volena forma práce na projektu, kdy se jednotlivé složky nenásilně
prolínaly během delšího časového úseku. Nikdy nebyl kladen důraz na rychlost práce
a nutnost dokončit výrobek či výkres ve stanoveném čase.
Dětem je k dispozici knihovnička školní družiny a také školní knihovna.

Náplň výchovně vzdělávací práce, vybrané činnosti
Září, říjen, listopad
− pravidla bezpečnosti
− barvy babího léta – tisk dlaní
− projekt – ZOO - výtvarné zpracování, četba , diskuse

− malba na přírodniny
− podzimní listy – koláž – práce s přírodninou
− podzimní louka – práce s přírodninou – kolíčky, dřevo, usušené květiny

− svítilny z lahví, lampiony
− nácvik vystoupení – sv. Martin (vystoupení 10.11. 2016, lampionový
průvod)
− začátek nacvičování několika vystoupení pro adventní čas
− pohybové a sportovní hry v tělocvičně – florbal, míčové hry
− společná četba – Děti z Bullerbynu
− hudební chvilky – rytmický doprovod
− relaxace – A. Vivaldi – Podzim, arteterapeutická chvilka
Prosinec, leden, únor
- příprava vánoční hry Malý anděl, vystoupení – 15. 12. 2016
− nácvik pásma pro seniory z Plavu – vystoupení 13.12. 2016
− nácvik vystoupení u příležitosti rozsvícení vánočního stromku,
vystoupení 3.12. 2016
− tvorba výrobků pro Vánoční trh (16.12. 2016) – přáníčka, dekorace –
gelové svíčky, zimní příroda (korková deska, vata, dekorativní drobný
materiál, andělé z malé plastové nádobky, drobné dárky ze samotuhnoucí
hmoty (vánoční tématika)
− relaxace – A. Vivaldi – Zima, společná práce – zimní nálada, zimní barvy
− pobyt venku - hry se sněhem
− zimní sportování - bruslení, sáňkování
− výtvarný projekt – Zimní sporty – výtvarné zpracování, stručná historie

− základy hry na zobcovou flétnu
− sněhuláci ze spirály
- Poznáváme stopy zvířat ve sněhu – projekt – výtvarné činnosti, četba,
rozvoj poznání
-

četba – Příběhy které pomáhají (krása, první dojem, pýcha), Děti
z Bullerbynu
− Valentýnské přání
− společný projekt – Valentýn – strom ze srdíček – společná práce, četba

− ptačí budka z tvrdého kartonu
− skládání origamů – ptáci
− společná práce – Masopust – klobouk růžičkové koledy
- výběr písní a nácvik na pěveckou soutěž Borecký hlásek (15.3. 2017)
- příprava Morany (23. 3. 2017)
Duben, květen, červen
-

Cestování po Evropě – projekt – společná tvorba mapy
− velikonoční dekorace – výroba - „Zahrádka“
− sestavování pásma a nácvik – 60. léta – vystoupení (4.5. 2017)
− tisk folií – moře
− skládání z papíru – lodě
− četba – Jak to bylo doopravdy? - objevování Země
− kresba – perspektiva – kvádr – kresba tužkou
− kresba – zátiší – uhel
− kresba v plenéru – kostel sv. Vincenta
− vycházky po okolí, sportovní hry venku – hřiště ČAPÁK
− připravování písně pro rozloučení s páťáky

Josef Vrba

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Charakteristika a organizace MŠ
Počet oddělení: 1
Počet dětí na začátku školního roku: 22
Počet dětí na konci školního roku: 28, (13 chlapců, 15 dívek)
Personální obsazení: Zdeňka Jindrová – vedoucí učitelka v MŠ, SPgŠ Prachatice
Bc. Ludmila Jánská – kvalifikovaná učitelka, PF České
Budějovice
Josef Vrba – asistent pedagoga

Činnost mateřské školy ve školním roce 2016/17
Naše mateřská škola je jednotřídní, má jedno smíšené oddělení pro děti zpravidla
od 3 do 6 let věku. Na začátku školního roku nastoupilo do naší MŠ 22 dětí, od měsíce
ledna se počet dětí navýšil na 26 a od měsíce března byl plný stav dětí s počtem 28,
z toho 13 chlapců a 15 děvčat.
Tento školní rok jsme nadále pracovali podle Školního vzdělávacího programu
s názvem „ZAHRADA“. Vzdělávací nabídka je uspořádána do 4 základních
integrovaných bloků. Tyto bloky jsou rozčleněny podle ročních období na podzimní
zahradu, zimní zahradu, jarní zahradu a letní zahradu. Součástí těchto bloků jsou námi
vytvořené a příležitostně zařazované tématické okruhy. Nabídkou různých pestrých
činností jsme se snažili naplnit očekávané výstupy z různých oblastí.
Naše „ZAHRADA“ by měla být místem radosti, poznání, setkání, místem nových
přátelství a hlavně zážitků. Chceme si tu spolu hrát, poznávat a zkoumat se zapojením
všech smyslů. Snažíme se o celkový, komplexní rozvoj dítěte během celého dne a
všech činností, aby na konci pobytu v naší mateřské škole bylo dítě co nejlépe
připraveno na vstup do základní školy a aby si odnášelo s sebou co nejhezčí
vzpomínky, které ho povedou životem.
Při nástupu nejmladších dětí do MŠ jsme se snažili o dostatečný čas na jejich
adaptaci, o bezproblémové začlenění do kolektivu, o rozvoj samostatnosti
a o dostatečný prostor na hru a zapojení do ní. Vše proběhlo bez problémů.
Nejstarších dětí bylo tento rok 7. Zde jsme se jako každý rok soustředili na to,
aby byly děti připraveny a vybaveny na vstup do základní školy. 2 děti mají odloženou
školní docházku, ostatní děti nastupují do jiné základní školy.
Jako každoročně jsme se každý měsíc snažili včlenit do programu divadelní
nebo hudební představení. Podle počasí jsme také zařazovali batůžkové dny, kdy jsme
poznávali s dětmi krásné okolí řeky Malše.
I nadále budeme hlavně u dětí rozvíjet sebeobslužné činnosti, samostatnost,
pohybové dovednosti a často zařazovat pohybové prvky, budeme dbát na klid ve třídě,
úklid hraček, dodržování pravidel ve třídě, budeme podporovat u dětí kladný vztah
k přírodě a pěstovat u nich kladné povahové vlastnosti. Dále se budeme soustředit na
rozvíjení slovní zásoby, správnou výslovnost, rozvíjet výtvarné, hudební a dramatické
projevy dítěte, rozvíjet jejich manuální zručnost.

Aktivity mateřské školy:
Září
− výlet do Římova pro nejstarší děti – Batůžkový den – prohlídka galerie, poutní
místa, přehrada, hry na hřišti
− divadelní představení „Máma a táta“, pohádka „Kocour v botách“
− pěší výlet do lesa
− setkání rodičů a dětí – zahájení školního roku, opékání buřtů u řeky
− zapojení rodičů i dětí do sběru plastových víček
Říjen
− informativní schůzka pro rodiče
− sférické kino v ZŠ „Život na korálovém útesu“
Listopad
− divadlo „Kašpárek“, pohádka „Strašidlo škodidlo“
− oslava svátku Svatého Martina – pěvecké vystoupení dětí na školní zahradě,
lampionový průvod obcí, světelná cestička u kostela, ohňostroj
− výukový program „Zdravík a jedlík“
Prosinec
− fotografování dětí na vánoční série
− mikulášská nadílka – čert a Mikuláš ve školce
− vystoupení dětí s vánočním programem na návsi, společně se žáky ZŠ
rozsvěcení vánočního stromu
− vánoční vystoupení pro seniory v Plavu – společně se žáky ZŠ
− vánoční výstava prací dětí MŠ i ZŠ v budově školy
− vánoční vystoupení pro rodiče, společně se žáky školy vánoční hra „Malý
anděl“
− vánoční dopoledne pro děti – vánoční zvyky, nadílka, ochutnávka cukroví
Leden
− projekt „Co dělají Eskymáci“ - využití sněhové nadílky a mrazivého počasí
Únor
− divadlo „Kašpárek“, hra „Nafoukaná Meluzína“

Březen
− karneval v MŠ
− výlet pro nejstarší děti – návštěva Planrtária a velikonoční výstavy v Jihočeském
muzeu, společně se žáky ZŠ
− společně se žáky ZŠ vynášení Morany, loučení se zimou
− divadlo „Zvoneček“, pohádka „Otesánek“
− návštěva všech dětí ve škole – ukázka činností ve škole, výtvarná dílna,
pohybové hry, zpěv, interaktivní tabule
Duben
− návštěva národopisné výstavy v obci „Čtvero ročních období v lidové tradici
doudlebska“ - dobové fotografie, předměty, pečivo jihočeského lidového roku
− zápis dětí do základní školy
− divadlo „Téměř divadelní společnost“, pohádky „Pasáček Václav“ a „Zakletý lev“
− návštěva kostela, prohlídka „Božího hrobu“
− návštěva čarodějnice „Kanimůry“ - plnění úkolů, odměna od čarodějnice
Květen
− zápis dětí do mateřské školy
− hudební představení „Jak se hraje pro víly“
− besídka ke Dni matek – vystoupení v MŠ
− fotografování dětí
− sběrová akce
Červen
− návštěva místní knihovny
− oslava svátku Dne dětí – cesta za pokladem, Batůžkový den
− školní výlet do Českého Krumlova, společně se ZŠ
− Zahradní slavnost – divadlo „Máma a táta“, představení „Námořnická legenda“,
vystoupení dětí z MŠ, slavnostní rozloučení s předškoláky, občerstvení
− ukončení školního roku společně se ZŠ, opékání buřtů u řeky

Po celý školní rok v naší mateřské škole probíhal kroužek anglického jazyka
a výtvarný kroužek.
Prováděli jsme průběžné sledování a vyhodnocování individuálního rozvoje dětí.
Spolupráce s rodiči je velmi dobrá, rodiče jsou pravidelně informováni
o činnostech s dětmi, o připravovaných akcích. Aktivně se zapojují do sběru papíru,
plastových víček a pomoci při společných akcích.

Snažili jsme se zlepšovat prostředí a vybavení naší mateřské školy. Z peněžitého
daru jsme zakoupili molitanové kostky do třídy a 2 pružinová houpadla na naší
zahradu. Dále jsme dětem zakoupili nové dětské dřevěné postýlky. V průběhu roku
jsme dětem pořídili některé nové hračky a výtvarný materiál.
Dále bychom chtěli úspěšně navázat a pokračovat ve spolupráci se základní školou
a Obecním úřadem.
Zdeňka Jindrová

V Doudlebech 22. 9. 2017

Zpracovala: Mgr. Věra Pánková, ředitelka ZŠ a MŠ Doudleby

Schváleno školskou radou dne 3. 10. 2017

