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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 

ID datové schránky: 3zspe8p 

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 
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Součásti školy:  

Základní škola – kapacita 26 žáků 

Mateřská škola – kapacita 44 dětí 

Školní družina – kapacita 20 žáků 

Školní jídelna – kapacita 70 strávníků 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Charakteristika a organizace školy 

Počet tříd: 1 

Vyučované ročníky: 1 - 5  

Počet žáků na začátku školního roku: 22 

Počet žáků na konci školního roku: 22 (14 chlapců, 8 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 2019/20 školu navštěvovali 22 žáci.  8 žáků prvního ročníku, 5 žáků druhého 

ročníku,   2 žáci  třetího ročníku, 5 žáků čtvrtého ročníku a 2 žáci  pátého ročníku. Vzděláváni 

byli v jedné třídě,  na některé hodiny byli žáci děleni do třídy zřízené v prostoru školní družiny. 

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. Školní družinu navštěvovalo 19 žáků.  

 

 



Personální obsazení školy: 

Mgr. Věra Pánková – ředitelka školy, třídní učitelka I. třídy 

Mgr. Barbora Tybitanclová, učitelka ZŠ  

Mgr. Jaromíra Stropková – personální podpora, školní asistent 

Eva Bohdalová, asistent pedagoga 

 

Učební plán „Škola plná pohody“ 
 

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 a  její 

aplikace 
Matematika 4 5 5 5 5 24 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika - - 1 - - 1 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 - - 6 

Přírodověda - - - 2 1 3 

Vlastivěda - - - 1 2 3 

Umění a kultura 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

15 

Výtvarná výchova 2 2 2 2 2 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 
5 

 

  počet hodin v ročníku 20 20 26 26 26 118 

 

 

 

Výchova a vzdělávání 
     

     Vzdělávání probíhalo podle vlastního vzdělávacího programu ZŠ Doudleby „Škola plná 

pohody,“ jeden žák měl upravený školní vzdělávací program s minimálními výstupy. Na hodiny 

českého jazyka a matematiky byli žáci rozděleni do dvou skupin, z nichž každá se učila 

odděleně – vždy 2 skupiny ve kmenové třídě (1,3,5) a další 2 skupiny (2,4) ve třídě zřízené ve 

školní družině.  Hodnocení výsledků žáků probíhalo podle předem stanovených kriterií, všichni 

žáci prospěli  s vyznamenáním. Nebylo uděleno žádné kárné opatření, nikomu nebyla snížena 



známka z chování. V době od 11. 3. 2020 byla škola uzavřena rozhodnutím MZ a MŠMT 

z důvodu COVID 19. Výuka probíhala distančním způsobem. Od 25. května školu navštěvovalo  

15 žáků, opět dle nařízení vlády, ostatní pokračovali v distanční výuce. 

     Do dalšího ročníku postoupilo 19 žáků, 2 žáci nastoupili na základní školy v Českých 

Budějovicích a jeden žák přestoupil do ZŠ Týn nad Vltavou. 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 7. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí. K zápisu se dostavilo                   

6 zákonných zástupců dětí, 2 z nich byl schválen  odklad povinné školní docházky na základě 

zprávy ŠPZ, ošetřujícího dětského lékaře i žádosti rodičů, do prvního ročníku pro školní rok 

2020/21 byly zapsány 4 děti. 

 

Mimoškolní činnost a akce pořádané školou 

3. 9.  Již tradiční vycházka po okolí Doudleb 

8. 10.  Dopravní soutěž v Českých Budějovicích 

11. 10.     Schůzka s rodiči, opékání buřtů u Malše a program „Indiánské léto“  
14. 10.  Ukázka sokolnictví na Čapáku 

7. 12.       Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční jarmark 

29. 1.  Spaní ve škole  
20. 2.   Návštěva Planetária v Českých Budějovicích 

  
   

Další plánované akce musely být z důvodu koronavirové krize zrušeny nebo přesunuty           

na příští školní rok. 

 

 

 

 

 

 



Školní družina 
Charakteristika a organizace 

Personální obsazení:  

Bohdalová Eva 

Vrba Josef 

Mgr. Tybitanclová Barbora 

Mgr. Stropková Jaromíra 

Mgr. Pánková Věra 

 

Počet zapsaných žáků počátkem školního roku: 19 

Počet zapsaných žáků ke konci školního roku: 19 

Počet oddělení: 1 

Pravidelná činnost školní družiny (dále jen ŠD) byla zahájena dne 2 .9. 2019 a řádně ukončena 

dne   26. 6. 2020. Celkový počet zapsaných žáků byl 19.  

Pro pobyt dětí ve školní družině je určena vhodná místnost v přízemí budovy základní školy. 

K dispozici je také menší učebna sousedící s prostorem družiny, která je vhodná pro stolní hry, 

vedenou či samostatnou tvorbu. Děti mohou využívat i tělocvičnu pro pohybové hry a třídu 

s interaktivní tabulí či počítači, dále pak školní knihovnu.  

Veškerá dokumentace související s provozem ŠD byla a je vedena standardně – třídní kniha       

ve formě listové knihy, zápisní lístky, omluvenky jsou celoročně uschovány.  

Činnost probíhala v souladu s dokumentem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY.  

Skladba týdenních činností vycházela především s ohledem na aktuální roční období, svátky        

či nadcházející události. Odehrávala se však víceméně obdobně po celý školní rok.  

Základem pro tvorbu programu byla ovšem vždy aktuální situace a to s ohledem na atmosféru 

mezi dětmi a na jejich přání.  V závislosti na počasí byly voleny hry převážně venku a to jak hry 

sportovní, logické a vzdělávací (příprava na vyučování) nebo hry volné. Děti byly pomocí 

přirozené motivace vedeny k přátelskému a kolektivnímu jednání a spolupráci a to jak při 

sportovním programu, tak i při tvoření společného výtvoru.  

Další náplní zaměstnání tvořily činnosti odpočinkové, individuálně zájmové a příprava                  

na vyučování.  

Během jakékoliv činnosti byl kladem důraz na kvalitu prožitku či osobní prožitek v souladu 

s právě vykonávanou činností. Nebylo žádoucí, aby se u dětí dostavil pocit omezení časem či 

nutnost práci dokončit. Toto se týkalo všeho, ať už se jedná o hru, četbu, malbu, relaxaci či 

poslech, vycházky… 

Důležitost byla vždy dána i na jakoukoliv debatu či rozhovor. Děti mají možnost vždy vyjádřit 

svůj názor a jsou vedeny k ohleduplnosti a respektování názoru druhých.  



Velice oblíbené jsou mezi dětmi hry, při kterých mohou přeměnit své okolí díky různým 

dekoracím. Jedná se převážně o skupinovou hru, ve které má každý svou funkci. Většinu her si 

děti mohly nechat rozehrané i do dalších dnů.  

K dispozici je dětem i knihovna v prostorách ŠD a též i hezká sbírka vzdělávacích časopisů pro děti a 

mládež.  

Výchovně vzdělávací práce, vybrané činnosti 

Září, říjen, listopad 

• Seznámení s pravidly bezpečnosti a první pomocí 

• Poznávání nových spolužáků 

• Poznávání okolí 

• Sportovní hry venku – příznivé počasí 

• Tvůrčí činnosti venku – příznivé počasí 

• Kolektivní výtvarné tvoření zaměřené na podzim 

• Dopravní hřiště – příprava na soutěž v ČB 

• Zahájení mimoškolních zájmových útvarů 

• Diskuze na aktuální téma s ohledem na komunikaci mezi dětmi – vedení k sebereflexi 

• Hudební chvilky 

• Projektový den v ŠD – historie obce Doudleby – p. Šimánek 

• Tvorba jmenovek do šatny 

• Dušičky – původ a podstata svátku 

• Posvícení v Doudlebech – svátek sv. Martina 

• Příprava „strašidelné cesty“ pro lampionový průvod 

 

Prosinec, leden, únor 

• Tvorba zimních motivů – sněhuláci, vločky 

• Výzdoba školy zimními motivy 

• Příprava Adventu  

• Povídání na téma Advent 

• Zpěv zimních písní 

• Vycházky zasněženou krajinou – diskuze „Znaky zimy a zima v přírodě“. 

• Výroba zasněžených větviček 

• Diskuze – „Co si přeji od Ježíška“, „ Vánoce u nás doma“, „Naše tradice a zvyky“. 

• Povídání v kruhu „Jaké byly Vánoce“ 

• Bobování a volné hry na obecním kopci Čapáku 

• Výtvarné tvoření se zimní tématikou 

• Rozhovor s redaktorkou Jč deníku „Jak oslavíte doma vysvědčení?“ 

• Hra na roční období „Král zimy…“ 



• Tvorba Origami 

• Výběr písní pro pěveckou soutěž 

• První znaky jara – pozorování přírody a přicházejícího jara 

• Tvorba na nástěnky v prostorách školy – jarní kvítí, rozkvetlý strom 

Březen, duben, květen, červen 

Vzhledem k celosvětové, tudíž i celorepublikové, situaci šíření virového, vysoce 

infekčního onemocnění COVID – 19 došlo dne 11. 3. 2020 na základě nařízení MZ ČR 

k uzavření škol a tudíž i školních družin.  

Tato situace trvala do 17. 5. 2020. 

Po té, od 18. 5. 2020 je provoz stále omezený a počet žáků ve výuce nesmí 

přesáhnout 15 dětí ( z důvodu zajištění dvoumetrových rozestupů), navštěvuje 

odpolední pobyt v prostorách školy pouze 7 žáků. Prostory ŠD nesmí být 

zpřístupněny.  

Děti tráví tedy většinu času vycházkami po okolí či stolními hrami v prostorách 

učebny v prvním patře. Toto omezení je nutné dodržet do konce tohoto školního 

roku.  

 Školní rok 2019/2020 je ukončen ke dni 26. 6. 2020. Následné dny 29. 6. 2020 a 30. 

6. 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.  

 

Co se nám podařilo?  

 

Povedlo se nám udržet přátelské a příznivé klima, chuť do činností a spolupráce. 

Rozšířili jsme další pomůcky pro tělesnou výchovu.  

Během období uzavření škol se nám podařilo uklidit sklad pomůcek, vybílit kabinet a 

položit nové koberce.    

Proběhla renovace starých dveří do družiny a do šatny.  

 

Plány do budoucna? 

 

• Oškrábání zdí v prostorách chodby a následná nová malba 

• Renovace starých dveří do tělocvičny a místnosti s úklidovými prostředky 

• Rozšíření mimoškolních zájmových útvarů (výtvarné, sportovní…)  

• Plnění plánovaných projektů ze Šablon  

 

 

 

                                                                             Za ŠD  Eva Bohdalová, Doudleby 26. 6. 2020 



Mateřská škola 

Charakteristika organizace 

Naše MŠ je dvoutřídní, má dvě oddělení pro děti zpravidla od 3 do 6 let věku s kapacitou 44 

míst.  

V tomto školním roce navštěvovalo MŠ Doudleby celkem 36 dětí. V 1. třídě Včelek bylo 

zapsáno 17 dětí, ve druhé třídě Broučků bylo zapsáno na začátku školního roku 19 dětí,                

na konci školního roku 18 dětí.  

Rozdělení do tříd jsme zvolili podle věku dětí, starší děti byly v 1. třídě, mladší děti ve 2. třídě. 

Personální obsazení:  Učitelky 1. třída          Zdeňka Jindrová 

                                                                              Bc. Ludmila Jánská 

                                         Učitelé  2. třída          Josef Vrba 

                                                                              Mgr. Eva Jašková 

 

Průběh a výsledky vzdělávání: 

• V tomto školním roce naše MŠ pokračovala v programu Šablony II, kde jsme využívaly 

šablonové programy zahrnující vzdělávací programy pro děti, rodiče, pedagogy                 

a těsnější spolupráci všech subjektů podílejících se na výchově a vzdělávání. 

•  Aktualizovali jsme Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Zahrada“ 

z důvodu rozšíření MŠ a celkové rekonstrukce. Filozofie naší MŠ dále 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 tříd. 

• Naším cílem byla stejně jako předchozí rok snaha zaměřit se především na komunikaci 

a interakci, 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, jemné a hrubé motoriky. 

• Řízená činnost probíhala zpravidla společným úvodem a seznámením pro všechny děti, 

dbali jsme na variabilitu a prolínání částí řízených činností.  

• V 1. třídě probíhala příprava předškoláků do ZŠ. 

• Adaptace nově přijatých dětí ve 2. třídě proběhla bez větších problémů. 

• Jako důležité se jeví další cílený rozvoj jemné motoriky – úchop tužky. Dále budeme 

dbát na správnou výslovnost a kulturu řeči, osobní samostatnost dětí, zařazování více 



pohybových a dramatických činností. Garantem primární logopedické prevence              

je Bc. Ludmila Jánská. 

 

Podmínky vzdělávání: 

• MŠ je po celkové rekonstrukci, všechny prostory školy jsou nově vybavené, bezpečné 

a udržované. 

• Do 26. 9. 2019 probíhala ještě celková rekonstrukce MŠ. Náhradní prostory MŠ byly po 

dobu rekonstrukce zajištěny v sále kulturního domu v Doudlebech. Prostory splňovaly 

všechna kritéria. Využívali jsme také venkovní hrací koutek a co nejvíce času jsme trávili 

v přírodě. Součástí rekonstrukce bylo rozšíření o jednu novou třídu, z naší stávající 

jednotřídní MŠ se stala dvoutřídní MŠ s navýšenou kapacitou dětí na počet 44. Součástí 

rekonstrukce bylo samozřejmě i její nové celkové vybavení včetně školní kuchyně. Tyto 

nové prostory jsme již plně využívali od 30. 9. 2019.  

• Od 16. 3. 2020 do 15. 5.2020 byla MŠ uzavřena zřizovatelem z důvodu šíření nemoci 

COVID – 19. 

• Otevřena byla opět 18. 5. 2020 ovšem v omezeném provozu a za zpřísněných 

hygienických podmínek. 

• Třídy 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 jsme třídy dovybavili novým nábytkem, také jsme doplnili          

a obměnili pomůcky a zařízení podle požadavků tříd. 

• Zahrada MŠ je již od 18. 5. 2020 plně využívána, v průběhu školního roku za pomoci 

rodičů byly vytvořeny různé prvky přírodní zahrady, zasázeny keře a stromy, 

zbudováno nové pískoviště, zahradní domek, dřevěné stolky i posezení pro děti. 

• Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný. Další vzdělávání pedagogů bylo zaměřeno          

na matematickou pregramotnost. 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.  

• Po znovuotevření MŠ byl velký důraz kladen na zvýšenou hygienu dětí. 

• Školní kuchyně vychází vstříc individuálním potřebám dětí. Strava je pestrá, vyvážená, 

odpovídá stravovacím normám a sleduje nové trendy v oblasti stravování. 

• Prostředí třídy je bezpečné, kontrolované a udržované, avšak zahrada je stále 

v procesu úprav. Hlavním problémem zůstává příjezdová komunikace a nedokončené 

chodníky kolem MŠ. 

 



• Partnerství: 

• Nejdůležitějším partnerem školy je rodina, nabízíme společná setkávání – besídky, 

ukázky prací, konzultace…rodiče pomáhají při různých akcích (např. výlety a kulturních 

akce, společná setkávání, stěhování MŠ po celkové rekonstrukci). 

• 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. 

 Tento školní rok jsme uspořádali divadelní představení, hudební vystoupení, setkání           se 

zvířaty, environmentální  programy, projekt „Zdraví dětem“, fotografování dětí, pěší výlety do 

okolí, setkání rodičů a dětí u řeky s indiánským programem, karneval, mikulášskou nadílku a 

oslavu svátku Dne dětí dobrodružnou cestou za pokladem. Zapojili jsme se do kulturního života 

obce u příležitosti oslavy svátku sv. Martina s vystoupením v kulturním sále, adventního 

setkání s rodiči a veřejností v kulturním sále s vánoční hrou „Malý anděl“, dále se děti 

zúčastnily vánočního vystoupení u příležitosti rozsvícení vánočního stromku před obcí 

v Doudlebech, součástí byl vánoční jarmark s jejich výrobky. Nejstarší děti navštívily 

planetárium v Č. Budějovicích. 

Slavnostní rozloučení s předškoláky proběhlo bez přítomnosti rodičů. 

Z důvodu uzavření MŠ v době epidemie a poté i po následném otevření MŠ jsme nemohli 

uskutečnit mnohé akce námi již tradičně pořádané. 

V Doudlebech 26. 6. 2020                            pedagogický kolektiv MŠ Doudleby 

                                                                                        

     Po celý školní rok probíhala práce celého pedagogického sboru v duchu vstřícné spolupráce 

po stránce výuky i při mimoškolních akcích, kterých nebylo tolik, jak jsme zvyklí, vzhledem 

k situaci s COVID 19.  Dík patří zejména  pozitivnímu přístupu rodičů, kteří s námi zvládli tuto 

neobvyklou situaci, a také dík za podporu  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 byla v loňském roce zrealizována rozsáhlá rekonstrukce. 

 

 

V Doudlebech  26. 6. 2020                            Mgr. Věra Pánková, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

Schváleno Rodičovskou radou dne: 



 

 

 

 

 


