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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Charakteristika a organizace školy
Počet tříd-1, I.třída: 2.,3.,4.,5. ročník
Počet žáků na začátku školního roku-11
Počet žáků na konci školního roku-11 ( 7 chlapců, 4 dívky )
Škola v Doudlebech existovala již v 17. století a již tehdy pravděpodobně stála v ulici
pod kostelem. Nynější podobu získala v roce 1858 a docházely sem všechny děti z Doudleb,
Straňan, Stropnice, Plava a Heřmaně.
Dnešní školu najdete vpravo za mostem v blízkosti kostela. Jedná se o školu
málotřídní s pěti postupnými ročníky. Součástí školy je mateřská škola, školní družina a
školní jídelna. Vyučování začíná v 7,45 hodin a končí ve 12,20 hodin..Polední přestávka je od
12,20 do 13,10 hodin.Na oběd docházejí žáci v doprovodu vyučující nebo vychovatele ŠD do
mateřské školy.Odpoledne je vyučování nejvýše 2 vyučovací hodiny.
Většinu mimoškolních akcí organizujeme společně s mateřskou školou a zveme na ně
i občany zdejší obce. Děti z MŠ tak dobře znají prostředí školy, paní učitelku i kamarády,
kteří tam na ně čekají a jejich přechod do ZŠ není doprovázen strachem z neznámého
prostředí.
V budově školy jsou 2 třídy, kabinet, ředitelna, školní družina a tělocvična. K výuce
využíváme třídu vybavenou novými lavicemi, novými počítači a interaktivní tabulí. Škola má
k dispozici hřiště ( v zimě se polévá vodou a slouží jako kluziště). Tělesná výchova je
v průběhu roku venku na hřišti a v tělocvičně. Všichni žáci se učili podle Školního
vzdělávacího programu ZŠ Doudleby„Škola plná pohody“.

Učební plán „Škola plná pohody“
Od září 2007 se v naší škole vyučuje podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Doudleby
„Škola plná pohody“. Učební plán námi vytvořeného programu má následující podobu:

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

1.

2.

3.

4.

5.

celkem

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a literatura

8

7

9

9

9

42

Anglický jazyk

0

0

3

3

3

9

Matematika

4

5

5

5

5

24

Informatika

-

-

1

-

-

1

Prvouka

2

2

2

-

-

6

Přírodověda

-

-

-

2

1

3

Vlastivěda

-

-

-

1

2

3

Matematika a její
aplikace
Informační a
komunikační
technologie

Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

1.

2.

3.

4.

5.

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Umění a kultura

celkem

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

Personální obsazení
Mgr. Renáta Kočová-ředitelka školy
 kvalifikovaná učitelka
 započtená praxe 25 let
 úvazek 9 hodin
Mgr. Jana Blažková-kvalifikovaná třídní učitelka
 započtená praxe 29 let
 úvazek 18 hodin
Výchova a vzdělávání
Vzdělávání probíhalo podle vlastního školního vzdělávacího programu ZŠ Doudleby
„Škola plná pohody“. Na výuku všech předmětů byli žáci spojeni do jedné třídy.
Hodnocení žáků bylo provedeno podle předem stanovených kritérií pro hodnocení žáků.
10 žáků prospělo s vyznamenáním, 1 žákyně prospěla.
Nebyla udělena žádná kárná opatření ani snížené známky z chování.
Od 4.února 2015 do 15.dubna 2015 se žáci zúčastnili plaveckého výcviku v Českých
Budějovicích.
V září jsme byli na škole v přírodě s ekologickým zaměřením na Stožci.
V lednu navštívili školu budoucí prvňáčci a odnesli si od žáků školy vyrobené
dárečky.14.1.byl dnem otevřených dveří
Zápis do 1. třídy proběhl 21.ledna2015, byly zapsány 4 děti.
Ve výuce často využíváme počítače. Žáci se učí vyhledávat informace na internetu a
samostatně se učí a opakují učivo prostřednictvím výukových programů. Tato výuka žáky
baví, nebojí se neúspěchu, učí je pracovat s chybou, vyhodnotí jejich úspěšnost.
Výchově ke zdraví na naší škole se věnujeme v průběhu celého školního roku zejména
v rámci hodin prvouky, přírodovědy, ale i v rámci mimoškolní činnosti.
Většinu mimoškolních akcí jsme pořádali společně s mateřskou školou.
Mimoškolní činnost a akce pořádané školou
12.11.lampionový průvod

5.12. Mikuláš a čert ve škole
11.12.Vánoce kocoura Mikeše-divadlo v MŠ
15.12. Vánoce v Evropě-výukový program
17.12. Příběh Vánoc-výukový program v Jih.muzeu
19.12.vánoční dopoledne
Vystoupení u vánočního stromku na návsi
14.1..O neposlušných kůzlátkách-divadlo vMŠ
19.3.vynášení Morany
13.4.. planetárium Č.Budějovice
16.4.Jarní pohádka-divadlo v MŠ
5.5.besídka ke Dni matek
19.5.Kozlík Matěj starostou-divadlo v MŠ
21.5.Afrika-výukový program v Č.B.
27.5.školní výlet Nové Hrady.
23.6. Zahradní slavnost na zahradě v MŠ
Kroužky:
Dovedené ruce-Mgr. J. Blažková
Flétna-externí lektor

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Počet oddělení-1
Počet žáků-11
Personální obsazení: p.vychovatelka M.Michalová, září 2014 – prosinec 2014
p. vychovatel J. Vrba, leden 2015 – červen 2015
Výchova a vzdělávání
Činnost školní družiny byla v tomto roce rozdělena do několika tematických okruhů
 BAREVNÝ PODZIM
 KOUZELNÁ ZIMA
 VESELÉ JARO
 BLÍŽÍCÍ SE LÉTO
Školní družina zahájila činnost 1. září. Během tohoto měsíce se děti koupaly v řece,
poznávaly okolí a vyráběly papírové draky.
V měsíci říjnu děti vyráběly strašidelné dýně, netopýry a duchy. Z listí vytvářeli zvířata a
připravovaly se na svátek Halloween.
V měsíci listopadu děti vyráběly lampiony ze sklenic a připravovali lampionový průvod
k příležitosti svátku sv. Martina.
V prosinci děti tvořily obrázky u příležitosti svátku sv. Mikuláše, vyráběly vánoční stromky,
vánoční ozdoby, přáníčka, malovali zimu a zdobily školu.
V lednu se děti seznámily s novým panem vychovatelem. Sáňkovaly, stavěly sněhuláky, hrály
eskymáckou honičku ve sněhu a tvořily sněhuláky z vaty, barevného papíru a špejlí.
V únoru děti vyráběly domečky z tvrdého kartonu a burizonů. Povídali jsme si o svátku sv.
Valentýna a děti tvořily přáníčka. V tělocvičně děti hrály hry na rozvoj spolupráce v týmech a
ve dvojicích a během sportovních her trénovaly správné chytání míče a techniku hodu. Jako
odpočinkovou činnost po obědě jsme společně vybrali četbu knihy Děti z Bullerbynu. Žáci se
také naučily několik nových písní, které doprovázely dětskými hudebními nástroji (C. Orff) a
flétnami.

V březnu si děti vyrobily krychle podle krychlové sítě a vyzdobily si je dle své fantazie. Hráli
jsme hry na rozvoj vnímání a soustředění. Taky jsme si povídali o mimoverbální komunikaci.
Děti pomáhaly vyrobit Moranu pro vítání jara. Také vyráběli výrobky s jarními motivy
z barevného papíru, kterými vyzdobily prostory školní družiny a tělocvičny. Některé výrobky
a výkresy jsme vystavili ve veřejné nástěnce pod MŠ.
V dubnu děti zhotovily výrobky s motivem Velikonoc. Vyráběly slepičku z vajíčka a tvrdého
kartonu, malovaly na papírové tácky a zhotovily velikonoční vajíčka z barevného papíru.
Taky jsme začali nacvičovat vystoupení pro školní besídku. V rámci ŠD proběhla také
týmová hra s hledáním indicií v okolí školy.
V měsíci květnu žáci rodičům předvedli své vystoupení. Z natrhaného barevného papíru
vyrobili pestrobarevné motýly, kterými vyzdobili školu i obecní nástěnku. Také jsme malovali
na přírodniny. Děti si během pobytu venku také zkusily správnou techniku vrhu koulí a
štafetový běh. Většinu času jsme trávili venku na hřišti, u jezu a v blízkém okolí. Jako krátkou
odpočinkovou činnost jsme po obědě četli Staré pověsti české.
V červnu jsme využili teplého počasí a koupali se v řece. Děti se také dobrovolně zapojily do
čištění řeky pod jezem. Nacvičovali jsme krátké vystoupení pro Zahradní slavnost na konci
školního roku. U příležitosti Dne dětí proběhla tzv. zábavná Vědomostní stezka, na které děti
plnily ve dvojicích různé úkoly (většinou s environmentálním podtextem) a luštily indicie,
které je dovedly k ukrytému pokladu.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Počet tříd-1
Počet dětí na začátku školního roku-20
Počet dětí na konci školního roku -26
Personální obsazení- Z.Jindrová-kvalifikovaná vedoucí učitelka
Bc. L.Jánská-kvalifikovaná učitelka
MŠ Doudleby je součástí Základní školy a Mateřské školy Doudleby.Je
umístěná v samostatné přízemní budově postavené v roce 1977.Má dostatečně velké prostory
i vybavení materiální i hygienické, které odpovídá dané kapacitě 25 dětí.Obec Doudleby
schválila výjimku z počtu dětí a kapacita se tak navýšila na 28 dětí.
Vybavení materiály, pomůckami a hračkami je průběžně doplňováno.
V budově MŠ je školní kuchyně, děti se stravují v prostorách MŠ. Na budovu mateřské školy
bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm, průlezkami, houpačkami a
dřevěným domečkem. K odpočinku a různým dětským aktivitám se využívá i terasa nebo
místní hřiště.V letních horkých dnech je dětem k dispozici sprcha nebo nafukovací bazének.

Výchova a vzdělávání
MŠ Doudleby je škola jednotřídní, děti ve třídě jsou věkově smíšené od 3 do 6
let.Využití prostor v MŠ je účelné, vytváří optimální podmínky k realizaci jednotlivých
činností a aktivit předškolní výchovy.Volný přístup dětí k hračkám, různým pomůckám a
výtvarnému materiálu podněcuje jejich samostatnost a tvořivost.

Po celý školní rok jsme pracovali podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání s názvem „Veselý rok“.Základem tohoto programu jsou roční období, na které
navazují svátky, různé tradice, básně, písně, tance, pranostiky výtvarné vyjádření, změny
v přírodě atd. Součástí programu jsou týdenní tematické okruhy, které si tvoříme podle našich
aktuálních potřeb i potřeb dětí.
Tento školní rok ve třídě převažovali chlapci a velká většina dětí byla tříletá.Předškolních dětí
bylo pouze 5,proto i celkový program v MŠ jsme musely přizpůsobit tomuto složení třídy.U
nejmladších dětí jsme se zaměřili na bezproblémové začlenění do kolektivu, seznámení
s pravidly v MŠ, upevňování kamarádství, ohleduplnosti a toleranci.Nejstarší děti jsme vedly
k samostatnosti a snažily jsme se je průběžně připravovat na vstup do ZŠ.
V měsíci září na děti čekala nově zrekonstruovaná umývárna laděná do bílo červené
barvy,nový vchod do třídy a nové vymalování.Všichni jsme měli velkou radost.
Každý měsíc jsme dětem umožnily zhlédnout divadelní představení,hrála převážně divadla
„Máma a táta“,“Kašpárek“,“Zvoneček“ a „Šikulka“.
V měsíci říjnu začal pro děti kroužek anglického jazyka a výtvarný kroužek.Také jsme
podnikli výlet s batůžky po okolí a ve třídě se konal pohádkový ples v kostýmech.
V měsíci listopadu jsme oslavili svátek Sv.Martina na naší zahradě s pásmem „Podzimníčci“,
děti také prošly světelnou cestičkou k broučkům a s lampiony obcí.
V měsíci prosinci nás navštívil Mikuláš s andělem, děti předvedly své vánoční pásmo před
obcí u příležitosti rozsvěcení vánočního stromku,navštívily také seniory v Plavě a potěšily
svým vánočním vystoupením rodiče i prarodiče v MŠ..
V měsíci lednu navštívily děti své kamarády v základní škole, podívali jsme se na jesličky
v místním kostele a proběhl karneval v maskách v naší třídě..Nejstarší děti se byly zapsat do
základních škol.
V měsíci březnu jsme se rozloučili se zimou vynášením Morany.Také v MŠ proběhl zápis,
byli přijati všichni zájemci.
Měsíc duben se nesl ve znamení Velikonoc, se staršími dětmi jsme navštívili hvězdárnu v ČB
a na konci měsíce nás navštívila čarodějnice Kanimůra.Také jsme uspořádali další batikový
den,děti opět blíže poznaly své okolí.
V měsíci květnu děti potěšily nejprve svým vystoupením babičky a dědečky z Doudleb a
okolí, poté také maminky u příležitosti jejich svátku.Hrála se pohádka „O perníkové
chaloupce“.V tomto měsíci také nejstarší děti přivítaly básněmi a písněmi své nově narozené
kamarády.Společně se ZŠ jsme uspořádali výlet do Terčina údolí.
Poslední měsíc červen se jako pokaždé nesl v duchu blížících se prázdnin.Oslavili jsme
s dětmi jejich svátek cestou za pokladem.Uspořádali jsme projektový „sluníčkový
den“,“jahůdkový den“, při kterém si děti vyzkoušely přípravu jahodového koláče.Na úplném
konci se konala již tradičně Zahradní slavnost.Divadlo „Máma a táta“ zahrálo na zahradě
pohádku „Cesta za dobrodružstvím“,děti předvedly své vystoupení a poté jsme se slavnostně
rozloučili s předškoláky.
Tento školní rok bylo 5 předškolních dětí, z toho jeden s odkladem školní docházky.Do ZŠ
odchází všech 5 dětí, čtyři děti jdou do ZŠ v Českých Budějovicích, jedno dítě do ZŠ
v Doudlebech.
Také letos jsme se snažily zpestřit dětem pobyt v MŠ tím, že jsme na vánoce a ke Dni dětí
dokoupily nové didaktické hry a hračky jak do třídy, tak také na zahradu.Pořídily jsme také
novou závěsnou tabuli, která slouží ke kreslení, uvolňování zápěstí i ruky.
Příští školní rok bychom chtěly zavést ilustrovaná pravidla pro děti.Myslíme si, že tím
docílíme většího klidu ve třídě a vzájemné tolerance mezi dětmi.Budeme se opět zaměřovat
na rozvoj slovní zásoby, správnou výslovnost,uvolňování ruky a správný úchop
tužky.Povedlo se nám zařazovat více pohybových činností, dále budeme podporovat
dodržování tradic,poznávání krásné blízké přírody,chtěly bychom pokračovat ve velmi dobré

spolupráci s rodiči a Obecním úřadem v Doudlebech.Přály bychom si zavést nové internetové
stránky a obohatit školní zahradu o některé nové herní prvky.
Moc si přejeme, aby vzpomínky dětí na naši MŠ byly co nejkrásnější.
26.6.2015

Mgr.Renáta Kočová
ředitelka školy

