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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 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, 3, 4, 5
Počet žáků na začátku školního roku: 12
Počet žáků na konci školního roku: 14 (7 chlapců, 7 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 2018/19 školu navštěvovalo 12 žáků, v průběhu školního roku požádali
rodiče žákyně 2. ročníku o přestup z jiné školy (Svatý Jan nad Malší) – od 1. listopadu 2018
a rodiče žáka 4. ročníku (ZŠ Rožnov České Budějovice) – od 1. dubna 2019, takže se počet žáků
navštěvujících zdejší školu zvýšil na 14. 5 žáků prvního ročníku, 1 žákyně druhého ročníku,
5 žáků třetího ročníku, 2 žáci čtvrtého ročníku a 1 žákyně 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.
Jako volitelný předmět byl v prvním ročníku vyučován německý jazyk pod záštitou GT centra
v Českých Budějovicích. Školní družinu navštěvovalo 13 žáků.

Personální obsazení školy:
Mgr. Věra Pánková – ředitelka školy, třídní učitelka I. třídy
Mgr. Jana Jišová, učitelka ZŠ
Mgr. Jaromíra Stropková – personální podpora, školní asistent

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

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, všichni žáci prospěli s vyznamenáním. Nebylo uděleno
žádné kárné opatření, nikomu nebyla snížena známka z chování.
Do dalšího ročníku postoupilo 13 žáků, 1 žákyně nastoupilo na základní školy v Českých
Budějovicích ( ZŠ a ZUŠ Bezdrevská České Budějovice).

Od 26. dubna do 21. června 2019 se žáci školy účastnili plaveckého výcviku v Českých
Budějovicích. Na tuto akci využila škola peníze z MŠMT v rámci podpory plavání na školách.
V červnu se zúčastnili školy v přírodě v CEV Dřípatka Prachatice. Škola je zařazena do programu
„Ovoce do škol“ a „Školní mléko“. Od ledna 2019 jsou obě části školy – základní škola i
mateřská škola zařazeny do projektu Šablony II pro ZŠ a MŠ Doudleby.

Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy proběhl 4. 4. 2019, k zápisu se dostavilo 10 dětí, 3 z nich byl schválen odklad
povinné školní docházky na základě zprávy ŠPZ, ošetřujícího dětského lékaře i žádosti rodičů,
do prvního ročníku pro školní rok 2019/20 bylo zapsáno 7 dětí.

Mimoškolní činnost a akce pořádané školou
4. 9.
10. 9.
18. 9.
24. 9.
25. 9.
9. 10.
10. 10.
15. 10.
2. 11.
7. 11.
23. 11.
1. 12.
18. 12.
16. 1.
18. 1.
30. 1.
13. 2.
5. 3.
7. 3.
18. 3.
20. 3.
28. 3.
29. 3.
4. 4.
8. 4.
12. 4.
15. 4.
23. 4.

Již tradiční návštěva v útulku pro týrané psy - Hamr
výstava o dožínkách – beseda s panem Šimánkem - Doudleby OÚ
Bažantnice Plav – ukázka bažantnice a povídání o práci myslivců
beseda s Jakubem Smržem o motorkách
třídní schůzka a opékání buřtů u Malše
výlet do Prahy
soutěž na Dopravním hřišti v ČB – 14. místo
návštěva Zemědělské školy ČB
Sběrová akce
Svatomartinská besídka a lampionový průvod
ukázka dravců ve škole
rozsvěcení stromečku a vánoční jarmark
Den otevřených dveří ve škole
pyžamovo - teplákový den ve škole
divadlo Divoloď v MŠ
spaní ve škole
Hrdějovický vavřínek – Josefína Doležalová obsadila 3. místo
Mlýnek Mladé
Planetárium ČB
Hudební pořad s panem Hrdličkou
Borecký Hlásek
Program s pracovnicí Rybářské fakulty Vodňany - V rybníce je živo
beseda Velikonoce v Evropě
zápis do 1. třídy
společné focení
Knihovna ČB
velikonočnín povídání s paní katechetkou
Dopravní hřiště České Budějovice - výuka

26. 4. – 21. 6. výuka plavání v Českých Budějovicích
13. 5. – 17. 5. Škola v Přírodě – Dřípatka Prachatice
28. 5. beseda o životě ježků – p. Bílková
4. 6. cestopisný pořad v Metropolu České Budějovice – Kolumbie
12. 6. pasování předškoláků na školáky v MŠ
18. 6. školní výlet Jihočeské zemědělské muzeum Netěchovice
27. 6. loučení se školním rokem na „Čapáku“

Školní družina
Charakteristika a organizace
Personální obsazení: Josef Vrba
Počet žáků: 13
Počet oddělení: 1

Školní družina je umístěna v přízemí budovy základní školy.
Pravidelná činnost školní družiny byla zahájena dne 3. 9. 2018 a ukončena byla dne 28. 6.
2018. Zapsáno bylo 13 žáků.
Dokumentace vedená standardně – třídní kniha, zápisní lístky, omluvenky uschovány
celoročně.
Činnost probéhala v souladu s dokumentem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ
DRUŽINY.
Vychovatel se zúčastnil podzimního pracovního setkání v PPP České Budějovice, absolvoval
kurz “Kouching a mentoring, vedení kolektivu“ v rámci NIDV, který byl zahrnut do projektu
Šablony II.
Týdenní skladba činností měla opět víceméně podobnou formu po celý rok, v závislosti na
ročním období byly voleny činnosti při pobytu venku, práce s přírodninami atd. Další náplní
zaměstnání tvořily odpočinkové činnosti, zájmové činnosti, pobyt venku a příprava na
vyučování. Při volbě programu je vždy přihlíženo k přání dětí, školnímu vzdělávacímu programu
a dalším aktuálním tématům i k aktuální atmosféře v kolektivu.
Činnosti byly žákům vždy nabízeny formou nabídky s důrazem na motivaci. Stěžejní činností
byla hra (volná, řízená, didaktická...). Žáci využívali dvě místnosti školní družiny a tělocvičnu. K
dispozici byla dětem i školní třída s interaktivní tabulí a počítači. Jedna z místností školní
družiny byla využívána zejména jako výtvarná dílna. Pro příští školní rok bude tento prostor
využit jako vyučovací třída, kterou budou žáci školní družiny moci také využívat.
Příprava na vyučování probíhala opět zejména formou diskusí, zajímavých článků (nabídka
časopisů), didaktických her a soutěží rozvíjejících psychické procesy a prohlubující aktuální
učivo nenásilnou a hravou formou.
Nikdy nebyl kladen důraz na rychlost práce a nutnost dokončit výrobek či výkres ve
stanoveném čase. Hlavním cílem je prožitek během procesu (hra, četba, relaxace, poslech,

vycházka...) dětské činnosti.
Žáci si mohou nechat rozehrané hry do dalšího dne. V oblibě mají námětové hry s různými
dekoracemi v prostoru.
K dispozici je knihovnička školní družiny a také školní knihovna.

Výchovně vzdělávací práce, vybrané činnosti
Září, říjen, listopad
- pravidla bezpečnosti, první pomoc
- poznáváme okolí, poznáváme nové spolužáky
- barvy babího léta – tisk dlaní
- projekt – sv. Martin – kresba, nácvik vystoupení, historie, diskuse
- malba na přírodniny
- podzimní listy – koláž – práce s přírodninou – tisk listem
- podzimní louka – práce s přírodninou – skládání mozaiky
- zdobené svítilny z lahví, lampiony
- začátek nacvičování vystoupení pro adventní čas
- pohybové a sportovní hry v tělocvičně – florbal, míčové hry, důraz na fair play
- společná četba – pohádky a pověsti, Martinka ve škole, Martinka v nemocnici
- hudební chvilky – rytmický doprovod, základy hry na flétnu, noty G1- C2, F1
- relaxace – A. Vivaldi – Čtvero ročních dob – Podzim
Prosinec, leden, únor
-

nácvik vystoupení u příležitosti rozsvícení vánočního stromku
tvorba výrobků pro Vánoční trh – přáníčka, dekorace
prodej probíhal během slavnostního rozsvícení vánočního stromu
relaxace – barvy zimy, tisk dlaní, hledání symbolů a asociací v abstraktním díle
pobyt venku - hry se sněhem
poslechová činnost – A. Vivaldi – Zima
zimní sportování - bruslení, sáňkování, hokej – pravidla, vlastní hra
společná práce, vyhledávání informací v encyklopediích, diskuse
základy hry na zobcovou flétnu v rámci nepravidelných hud. Chvilek
poznáváme stopy zvířat ve sněhu během pobytu venku
četba – Martinka ve škole - v rámci primární prevence patologiockých jevů –
multikulturní společnost, odlišnosti, následná diskuse
Valentýnské přání, historie svátku sv. Valentýna
skládání z papíru – origam
výběr písní a nácvik na pěveckou soutěž Borecký hlásek
příprava a vynášení Morany

Duben, květen, červen
-

velikonoční výzdoba do oken
drobné dárky pro budoucí prvňáčky, pamětní listy k zápisu – dětské výtvory
skládání z papíru – korunky pro princezny
kresba v plenéru – „Kostel“ – uhel, rudka

-

-

vycházky po okolí, stavění domečků v lese
pomoc při průběhu akce Zahradní slavnost v MŠ
sportovní hry venku – hřiště ČAPÁK, koupání v jezu u Malše
“Sněženky“ – dekorace do oken
“Jarní příroda“ - nástěnka v prostorách šatny ZŠ Doudleby – kombinované techniky
úklid ŠD před letními prázdninami
možnost pro předškoláky, kteří budou příští rok navštěvovat 1. ročník ZŠ – v červnu
místo spaní v MŠ – povolen pobyt v ŠD (konzultování pří hospitaci ČŠI minulý školní
rok)v červnu
výpomoc budoucí vychovatelky Evy Bohdalové, seznámení se ŠVP školní družiny,
dokumentací ŠD, specifiky provozu

Co se povedlo?
Příznivé klima, přátelské prostředí, spolupráce.
Další vybabvování ŠD – hry, knihy, pomůcky pro tělesnou výchovu
K dispozici nové kachlony pro rytmizace.
Spolupráce s MŠ – opět využita možnost pro předškoláky (kteří budou příští rok navštěvovat
ZŠ) trávit odpoledne ve školní družině místo “spaní“ v MŠ.
Zapojení ŠD do projektu Šablony II
Žáci ze školní družiny se podílely na hladkém průběhu vystoupení nejen svých, ale i dětí z
MŠ, svým kamarádským přístupem pomáhají usnadnit přestup dětí z MŠ do 1. ročníku ZŠ.

Náměty a plány pro příští rok
-

-

malba na zeď ve školní družině – paní učitelka z MŠ, tato akce byla přesunuta
z plánovaného letošního roku částečně i kvůli přebudování výtvarné dílny na třídu ZŠ
více aktivizovat rodiče při nabídce kroužků
založení malého školního pěveckého uskupení
plnit plánované projekty projektu Šablony II

za ŠD

Josef Vrba, Doudleby 28.6. 2019

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Charakteristika a organizace školy
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 2018/19 jsme žádali Obec Doudleby o výjimku z počtu dětí, a tak došlo
k navýšení kapacity na 28.
Provoz mateřské školy začíná v 6.45 a končí v 16.30.
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.
V tomto školním roce navštěvovalo Mš Doudleby 28 dětí, z toho chlapců bylo 14, dívek 14.
Naše MŠ je jednotřídní, má jedno smíšené oddělení pro děti zpravidla od 3 do 6 let věku
s kapacitou 28 dětí.
Do základní školy odchází 7 dětí, z tohoto počtu dětí jsou dvě děti po odkladu školní
docházky. Celkový počet předškolních dětí byl 8, z nich jednomu byl doporučen a schválen
odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Počet oddělení: 1

Personální obsazení:
Zdeňka Jindrová – vedoucí učitelka
Bc. Ludmila Jánská – učitelka MŠ
Josef Vrba – asistent pedagoga

Průběh a výsledky vzdělávání:
-

-

V tomto školním roce se naše MŠ zapojila do programu Šablony II, kde využíváme
šablonové programy zahrnující vzdělávací programy pro rodiče, pedagogy a těsnější
spolupráci všech subjektů podílejících se na výchově a vzdělávání.
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Zahrada“ – filozofie naší MŠ
zdůrazňuje radost, poznání, setkání, nová přátelství a zážitky, hudební prožitky
a
vnímání všeho okolo nás.

-

-

-

-

Program zahrnoval rozvíjení všech klíčových kompetencí, činnosti byly voleny
s ohledem na aktuální složení třídy.
Jeden předškolní integrovaný žák se vzdělává podle IVP, je v péči ŠPZ a pokračoval
posledním rokem v práci pod dohledem asistenta pedagoga.
Naším cílem byla stejně jako předchozí rok snaha zaměřit se především na komunikaci
a navazování kamarádských vztahů, vzájemnou pomoc a spolupráci. Využívali jsme
činnosti s pravidly hry, tvořivosti a experimentu. Stanovená pravidla ve třídě kladou
důraz na prosociální chování. Zaměřili jsme se na rozvoj hudebnosti a estetiky, rozvoj
pohybových dovedností, komunikace a jemné i hrubé motoriky.
Řízená činnost probíhala zpravidla společným úvodem pro všechny děti, na závěr
předškoláci pracovali za dohledu pedagoga, ostatní děti pracovaly pod dohledem
dalšího pedagoga. Důraz byl kladen na variabilitu a prolínání částí řízených činností.
Tento model se nám osvědčil, proto jsme stejným způsobem pokračovali.
Jako důležité se jeví další cílený rozvoj jemné motoriky – úchop tužky. Dále budeme
dbát na správnou výslovnost a kulturu řeči a osobní samostatnost dětí. V tomto školním
roce je po absolvovaném kurzu garantem logopedické primární prevence
Bc.
Ludmila Jánská.
Adaptace nově přijatých dětí proběhla bez větších problémů.
V MŠ probíhal kroužek německého jazyka pro předškoláky garantovaný GT centrem
České Budějovice

Podmínky vzdělávání:
-

-

Všechny prostory školy jsou dobře vybavené, bezpečné a udržované.
Od 24. 5. 2019 probíhá celková rekonstrukce MŠ. Náhradní prostory MŠ po dobu
rekonstrukce jsou zajištěny v sále kulturního domu v Doudlebech. Prostory splňují
všechna kritéria. Využívali jsme také venkovní hrací koutek a co nejvíce času jsme trávili
v přírodě. Součástí rekonstrukce bude rozšíření o jednu novou třídu, z naší stávající
jednotřídní MŠ bude příští školní rok dvoutřídní MŠ s navýšenou kapacitou dětí na počet
44. Součástí rekonstrukce bude samozřejmě i její nové vybavení včetně školní kuchyně.
V budoucnu budeme plánovat postupné zakoupení nových herních prvků na zahradu a
celkovou úpravu školní zahrady.
Třída i zahrada MŠ disponuje dostatkem volného prostoru pro hry i cvičení, děti mají
k dispozici dostatek hraček, didaktického vybavení, stavebnic a výtvarných pomůcek.
V průběhu školního roku doplňujeme a obměňujeme pomůcky a zařízení podle
požadavků třídy.
Zahrada MŠ je plně využívána, mnohé programy a setkání s rodiči probíhají na zahradě
MŠ.
Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný. Další vzdělávání pedagogů bylo zaměřeno na
čtenářskou a matematickou negramotnost, logopedickou prevenci, inkluzi, coaching a

mentoring. Pravidelně odebíráme časopis „Informatorium“ a doplňujeme odbornou
literaturu.

Péče o zdraví dětí:
-

-

Pro celkový pohybový rozvoj a podporu zdravého životního stylu jsme opět zařazovali
pravidelné pohybové aktivity a nabízeli doplňkové programy. Předškoláci absolovali
programy ekologického centra Dřípatka v Prachaticích, programy se studenty, dále
všechny děti program se studenty medicíny v oblasti dentální hygieny a centrem „Prima
vizus“ – vyšetření zraku dětí.
Školní kuchyně vychází vstříc individuálním potřebám dětí. Strava je pestrá, vyvážená,
odpovídá stravovacím normám a sleduje nové trendy v oblasti stravování.
Prostředí školní zahrady i prostředí třídy je bezpečné, kontrolované a udržované.

Partnerství:
-

-

Nejdůležitějším partnerem školy je rodina, nabízíme společná setkávání – besídky,
ukázky prací, konzultace…rodiče pomáhají při různých akcích např. výletech a
kulturních akcích, při stěhování MŠ do náhradních prostor.
Důležitým partnerem je zřizovatel, napomáhá k rozvoji školy, spolupráce se
zřizovatelem je na velmi dobré úrovni.
Další partneři: hasiči, policie, Planetárium v Č. Budějovicích, místní knihovna i knihovna
Č. Budějovice, ZŠ Doudleby, ZUŠ Otakara Jeremiáše, Jihočeské muzeum, Farní úřad
Doudleby, obec Plav, Divadla „Divoloď“, „Zvoneček“, „Kašpárek“, PPP a SPC v Č.
Budějovicích.

Pořádali jsme sběrové akce, setkávání se zvířaty, environmentální a preventivní programy,
2x ročně fotografování, čarodějnický den, sportovní den, školu v přírodě, pěší výlety do
okolí, 2x ročně společné setkání rodičů a dětí u řeky, karneval, vynášení Morany, návštěvu
motocyklového závodníka, mikulášskou nadílku, velikonoční vystoupení dětí pro rodiče,
k svátku pro maminky děti připravily krásné dárky, dále proběhlo rozloučení s předškoláky,
zapojili jsme se do kulturního života obce u příležitosti oslavy svátku sv. Martina,
adventního setkání s rodiči a veřejností v kulturním sále s vystoupením, dále se děti
zúčastnily vánočního vystoupení u příležitosti rozsvícení vánočního stromku před obcí
v Doudlebech, součástí byl vánoční jarmark s výrobky dětí. Děti i pedagogové se zapojili do
aktivit spojených se soutěží „Obec roku“.
Navštívili jsme výroční výstavy pořádané obecním úřadem Doudleby, místní kostel sv.
Vincence, Jihočeskou knihovnu v Č. Budějovicích, Planetárium v Č. Budějovicích,

ZŠ Doudleby, bažantnici v Plavě s mysliveckým programem, Střední zemědělskou školu
v Č. Budějovicích se vzdělávacím programem, Jihočeské zemědělské muzeum
Netěchovice, obec Stožec, kde proběhlo setkání s partnerskými MŠ zapojené do výuky
německého jazyka.

V Doudlebech 28. 6. 2019

pedagogický sbor MŠ Doudleby

Po celý školní rok probíhala práce celého pedagogického sboru v duchu vstřícné
spolupráce po stránce výuky i při mimoškolních akcích, kterých nebylo málo. Dík
patří i pozitivnímu přístupu ze strany zřizovatele, bez kterého by naše práce nebyla
tak úspěšná. Svědčí o tom i narůstající počet žáků ve škole a dětí v mateřské škole,
pro kterou je nyní realizována rozsáhlá rekonstrukce stávající budovy.

V Doudlebech 12. 7. 2019

Mgr. Věra Pánková, ředitelka školy

