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I. Úvod
Základní škola 1.9.2018:
Již devátým rokem začínám tento článek stejně: Opět je nás více. Když má škola málo žáků,
jsou to problémy. Když jich má moc, ukazují se problémy nemenší, ale dají se řešit. 1. září
2018 vyučujeme v ZŠ 248 žáků ve 12 třídách. Jak jistě víte, díky vstřícnosti vedení městyse
jsme otevřeli dvě první třídy. Asi největší organizační změnou je přechod na elektronický
systém třídních knih a žákovských knížek. Nanečisto jsme již systém Edupage vyzkoušeli na
konci školního roku, přesto možná někdo z rodičů bude chvíli tápat. Třídní schůzky na
začátku října se budou věnovat i tomuto tématu. Možná se někomu bude po "papíru"
stýskat, věřte, že výhody elektronického sytému oceníme všichni.
Mateřská škola:
Stavebně se v naší školce udála největší změna letošních prázdnin. Po letech provizorní
polodenní třídy v družině jsme sáhli po přestavbě družinových prostor na plnohodnotné 4.
oddělení školky. Co to přinese? Konec přeplněných tříd 1. a 3. oddělení, které fungovaly na
výjimku, konec přecházení venkem do družiny, možnost přijmout všechny děti na celodenní
docházku. Přestože porodnost v příštích letech nelze odhadnout, trend vývoje předškolního
vzdělávání v ČR je jasný: Systematická práce v menších skupinách. Podařilo se navýšit
kapacitu školky na 96 dětí.
Školní družina:
Paradoxně přestavba školky se nejvíce dotkla družiny. Vězte, že 1. stupeň malšické základky
vzdělává k 1. září 141 žáků. Přestože se kapacita ŠD podařila navýšit na 100 žáků, k
uspokojení všech žadatelů asi nedojde (článek píši kvůli uzávěrce zpravodaje před začátkem
školního roku, proto nedokážu predikovat zájem o ŠD úplně přesně). Budeme se, jako každý
rok, snažit provoz zvládnout. Školy ve městě často kvůli tomuto problému nepřijmou páťáky
atd. Víme, že většina dětí naší školy dojíždí a způsobili bychom rodičům problémy. Proto
snad opět situaci zvládneme i díky široké nabídce kroužků, které s odpolední činností
pomohou.
Tím, že jsme přišli o hlavní družinu v budově MŠ, musíme provizorně (do uskutečnění
přístavby pavilonu ŠD) využívat kmenových tříd školy. Situace bude organizačně obtížná,
bude vyžadovat kompromisy od vychovatelek, žáků, učitelek 1. stupně i rodičů. Vědomí
brzké přístavby nás ale uklidňuje a naplňuje vědomím klidného a především plnohodnotného
provozu školní družiny.
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Střípky ze školního roku 2018/2019 krok za krokem:
Oslava 100 let vzniku republiky
V pátek 26. října 2018 jsme společně s rodiči oslavili 100 let založení republiky.
PROJEKT „ZDRAVÁ ŠKOLA“
Malšická základní a mateřská škola se zapojila do projektu podporovaného Ministerstvem
zemědělství České republiky nazvaného Zdravé a bezpečné potraviny do českých škol.
Do projektu Zdravé a bezpečné potraviny do českých škol byla místní základní a mateřská škola
vybrána jako jedna ze sedmi škol z celé republiky. Projekt se prolíná učivem po celý kalendářní rok.
Celoroční snaha o zdravější přístup k životu vyvrcholil v úterý 11. prosince ve 13 hodin
projektovým dnem, který nese název Zdravé vánoční pečení a mlsání.

Recitátoři z Malšic opět skvělí
Dne 1. března 2019 se konalo okresní kolo malých recitátorů. Malšičtí opět bodovali. Konkrétně v 1.
kategorii 2. a 3. tříd jsme vyhráli vše: Kristýna Bártová ze 3.A vyhrála a Vít Sokol obsadil 2. místo. Oba
pojedou reprezentovat táborský okres na krajské kolo do Českého Krumlova. Gratulujeme!
Prevence kyberšikany
Dne 19.2.2019 jsme uspořádali ve škole důležitou přednášku pro děti a odpoledne i pro dospělé.
Konkrétně byla tématem KYBERŠIKANA a obecně kyberkriminalita. S por. Mgr. Miroslavem
Doubkem, mluvčím Policie ČR, jsme mluvili o problémech, které v době internetu mohou začít
nevinně, ale končit fatálně.
Zápisy
Zápis do 1. třídy ZŠ Malšice
Ve středu 3. dubna 2019 k zápisu do 1. třídy rodiče přivedli 23 dětí. U šesti z nich požádali rodiče o odklad
povinné školní docházky.
Zápis do MŠ Malšice
Ve čtvrtek 2.5.2019 přivedli rodiče k zápisu do MŠ 37 dětí. Přestože jsme loni zvyšovali kapacitu MŠ, zájem
přesahuje možnosti. Všechny rodiče tříletých dětí z Malšic jsme uspokojili. Překvapil nás zvýšený zájem rodičů
z okolních obcí, těší nás, ale nedá se nic dělat. Jsem rád, že investice zřizovatele do rozšíření kapacity školky se
ukazují jako zodpovědné a prozřetelné.

Jak si žijeme ve školce
Již třetím rokem v měsíci únoru a březnu třída nejstarších dětí absolvovala kurz bruslení. Tato
aktivita je u dětí velmi oblíbená a je neuvěřitelné, jaké pokroky u dětí během 10 lekcí nastanou.
Završením celého kurzu je společně s rodiči strávená poslední hodina, kde se i rodiče účastní různých
soutěží. Jako krásná motivace mohlo posloužit krasobruslařské vystoupení soběslavského
sportovního oddílu, které jsme zhlédli i s mladšími dětmi dne 28. 3. 2019. Tématem ledního revue
byly české pohádky.
V březnu jsme také byli osloveni Jednotou, obchodním družstvem Tábor, abychom vystoupili
na znovuotevření nákupního centra COOP v Malšicích. Děti si připravily několik písniček a nechyběly
ani vtipné dramatizace, kde obchod byl součástí představení. Ve vestibulu Jednoty můžete také vidět
práce našich dětí.
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Jaro je v plném proudu a my neleníme. Osadili jsme záhonky semínky a teď je pečlivě
zaléváme a pozorujeme, co se z nich vyklube. Přesadili jsme si pokojové květiny, připravili kompost
k osázení a dále zvelebujeme naši zahradu tak, aby se stala i užitkovou. Vysadíme si ovocné keře, na
zahradu přibyla nádrž na dešťovou vodu.
V následujících měsících nás čeká spoustu aktivit. V dubnu děti absolvují cyklus dopravní
výchovy pořádaných Domem dětí a mládeže spolu s městem Tábor a aktivem BESIPu. Nejstarší děti
vyjedou do Písku na interaktivní výstavu Včela pořádanou Sladovnou Písek.
V posledních třech měsících jsme si připravili pro rodiče zajímavé přednášky zaměřené na
výchovu, problematiku správného vývoje řeči u předškolních dětí a využití zahrady nejen ke hře dětí,
ale i k jejich vzdělávání.
A. Šimáková, vedoucí učitelka MŠ Malšice

Šesťáci vyrazili do Německa
V rámci kroužku němčiny vyrazili šesťáci do národního parku Bavorský les, aby se v informačním
centru Falkenstein setkali s dětmi z partnerské školy v bavorském Kollnburgu. Setkání se velmi
vydařilo, děti si vyzkoušely, co se naučily během školního roku a poznaly, že němčina je jazyk, kterým
se mluví nedaleko od nás. Zhlédli jsme krátký 3D film o tamní přírodě, s kollnburskými dětmi jsme
hráli různé jazykové hry, společně jsme vytvořili slovník/pexeso z kamínků a na závěr si děti předaly
drobné dárky, které samy vyrobily.
Den první pomoci
V úterý 25.6.2019 jsme realizovali projektový den první pomoci. Velké poděkování studentkám a
pedagogům táborské SZŠ. S jejich pomocí vše proběhlo zážitkově, odborně a prakticky.

II. Charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola Malšice
Malšice č. 232, 391 75
č. tel. 381 277 440, 773 444 564
e-mail: zsmalsice@seznam.cz
www.zsmalsice.cz
Škola je od 1. 1. 2000 příspěvkovou organizací.
Právní subjekt zahrnuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní klub, školní jídelnu a
školní jídelnu – výdejnu v MŠ.
Zřizovatel školy – Městys Malšice, Malšice 131, PSČ 391 75.
Ředitel školy - Mgr. Pavel Klíma, bytem Obora 22, Malšice 391 75
Školská rada – předseda Mgr. Hana Dolejší
Škola zahrnuje:

1. stupeň - 1. až 5. ročník – 7 tříd
2. stupeň - 6. až 9. ročník - 5 tříd
CELKEM v roce 2017/18 245 žáků
Mateřská škola – Tel. 381 277 429, 773 444 562
4 oddělení, kapacita 96 dětí
Školní družina – Tel. 1. oddělení: 381 277 405
4 oddělení: 774 286 145 kapacita 100 žáků
Školní klub - Tel. 381 277 440
1 oddělení, kapacita 45 žáků
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Školní jídelna - Tel. 381 277 431, 773 444 563
kapacita 450 jídel
Školní jídelna – výdejna MŠ - Tel. 381 277 431
kapacita 96 stravovaných
Při škole působí občanské sdružení Klub přátel školy.

III. Přehled učebních plánů, výchovy a vzdělání
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
ŠVP ZŠ Malšice „Všeobecná základní škola“ -vydáno 24.6.2013 (1.-9. ročník)
Počet žáků v jednotlivých třídách k 1.9.2018:
Počet žáků

1.A
1.B
2.tř.
3.A
3.B
4.tř.
5.tř.
6.tř.
7.A
7.B
8.tř.
9.tř.

18
12
26
17
17
29
22
24
17
17
29
21

Rozmístění žáků 9., 7. a 5.ročníku - školní rok 2018/19:
9. ročník
Čadek Michal

Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474

Jošt David

Střední průmyslová škola strojní a stavební , Tábor,Komenského 1670 - Strojírenství
Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor,
Bydlinského 2474, -Kuchař - číšník

Jurečková Eliška
Jurečková
Natálie
Kníže Jan

-Spojový mechanik

Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912 -praktická sestra
VOŠ, Střední průmyslová škola automobilní a technická , České Budějovice, Skuherského 3 - Autotronik

Knorre Jaroslav
Kubíková
Kristýna
Kupka Onřej

Jedličkův ústav, Praktická škola dvouletá

Kupková Nela

Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203, -Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor,
Bydlinského 2474,
-Kuchař - číšník

Mládek Lukáš

VOŠ, Střední škola ,COP, Sezimovo Ústí, Budějovická 421,

-Ekonomika a podnikání

Střední průmyslová škola strojní a stavební , Tábor,Komenského 1670 - Technické lyceum

Novák Jiří

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941 - Rybář
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3,-Zdravotnické
Nováková Marie
lyceum
Pičuginová
Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor,
Natálie
Bydlinského 2474,
-Veřejnosprávní činnost
Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474 - Spojový mechanik
Pražan Tomáš
Steinbachová
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3,
Eliška
-Zdravotnické lyceum
Stejskalová
Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor,
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Markéta

Bydlinského 2474,

Suchá Valerie

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3,
-Masér sportovní a rekondiční

Šedinová
Karolína
Šerý Jan

Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912

Šerý Jaroslav

-Veřejnosprávní činnost

-ošetřovatel

Střední škola řemeslná a Zákl. škola, Soběslav, Wilsonova 405, -Instalatér
Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor,
Bydlinského 2474,
-Veřejnosprávní činnost

ze 7. ročníku
Nováková Barbora

Gymnázium Tábor - francouzská sekce

V tomto školním roce dále opustili školu tito žáci (mimo 9.tř.):
Matyáš Kureš – 1.tř., přestup do ZŠ a MŠ Sedlec- Prčice
Radim Kramář – 4.tř., přestup na Církevní ZŠ Orbis – Pictus Tábor
Nikola Hejlová – 7.A, přestup na ZŠ Tábor, Zborovská
Sára Strouhalová – 6.tř., přestup na ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí
Adam Surý – 6.tř., přestup na ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí
Markéta Kurešová – 4.tř.,přestup do ZŠ Sedlčany, Propojení
Monika Kurešová – 2.tř., přestup do ZŠ Sedlčany, Propojení
Marie Kratochvílová – 6.tř.,ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská
Alex Prokeš – 2.tř.,přestup do ZŠ a MŠ Tábor, Husova
Filip Málek – 7.B, přestup do ZŠ Jistebnice
Eliška Boháčová – 1.A, přestup na Táborské soukromé gymnázium a ZŠ, Tábor
Viola Boháčová – 2.tř., přestup na Táborské soukromé gymnázium a ZŠ, Tábor
Během školního roku začali navštěvovat školu tito žáci (mimo 1.tř.):
Sára Strouhalová – 6.tř.
Lucie Šídlová – 6.tř.
Kamila Kárníková – 6.tř.
Adam Surý – 6.tř.
Filip Málek – 7.B
Václav Steinbach – 6.tř.
Denisa Dvořáková – 5.tř.
Nikola Šablaturová – 5.tř.
Nikola Petrášková – 6.tř.
Vanessa Balounová – 2.tř.
Matyáš Baloun – 4.tř.
Tomáš Baloun – 8.tř.
Matyáš Kureš – 1.tř.
Monika Kurešová – 2.tř.
Markéta Kurešová – 4.tř.
Děti s podpůrnými opatřeními: 22 (z toho s IVP: 3, na 1. st. : 1, na 2.st.: 2)
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IV. Údaje o inspekcích
V září 2019 proběhlo šetření ČŠI stížnosti 2 rodičů na nekompetentnost ředitele školy. Tým ČŠI
v závěrečné zprávě konstatoval, že ředitel školy se žádného prohřešku nedopustil, pracuje kvalitně a
školu řídí ku prospěchu jejího rozvoje.

V. Údaje o pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Pavel Klíma
Mgr. Pavla Maňásková
Mgr. Hana Dolejší
Mgr. Šárka Peterková
Mgr. Martina Nohavová
Mgr. Alena Jeličová
Mgr. Lenka Kubrová
Mgr. Klára Albrechtová
Mgr. Martin Jareš
Mgr. Lucie Šilhavecká
Mgr. Jana Krejčířová
Mgr.Jana Randlová
Mgr. Jana Mašková
Ing. Michaela Šeďová, Ph.D.
Mgr. Kristina Zůbková
Mgr. Eva Vaňková
Jan Svoboda
Lenka Křížová

Třídnictví

1.A
1.B
2.tř.
3.A
3.B
4.tř.
5.tř.
6.tř.
7.A
7.B
8.tř.
9.tř.

Předměty

VV
TV, Z
1.st., AJ
1.st., HV
1.st., AJ
1.st., PČ
1.st.
1.st., HV, EV
1.st., TV, Inf.
CH, Př, PČ,
HV, Z
ČJ, D, PČ
AJ, NJ
ČJ, OV, AJ, EV
M, F, Inf, FG
M, OV
AJ, TV, PČ
PČ
PČ, VV

Počet žáků

18
12
26
17
17
29
22
24
17
17
29
21

Asistenti pedagoga
Ve školním roce 2018/2019 byli k 1.9.2018 naší škole schváleni 3 asistenti pedagoga:
V 5. třídě pí Lenka Křížová, v 9. tř. pí Markéta Čížková, ve 4. třídě pí Iva Menzelová
Funkci výchovného poradce zastávají Mgr. Lenka Kubrová a Mgr. Pavla Maňásková. Poradí vám s
rozmisťovacím řízením a přihláškami na střední školy, mají na starosti péči o integrované žáky a
spolupráci s PPP Tábor.
Ostatní pracovníci základní školy:
Ekonomka školy – Ing. Alena Křížovská
Školník – Miroslav Drtina
Uklízečky – Jana Novotná, Marie Koblasová, Nohavová Vlasta
Školská rada při ZŠ a MŠ Malšice 2017-2020
zástupci zřizovatele:
Petra Štenglová, Ing. Ladislav Křivánek
zástupci rodičů:
Lada Kupková, Radka Mrzenová
zástupci pracovníků školy:
Mgr. Hana Dolejší (předsedkyně ŠR), Marcela Trsková
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VI. Výkon státní správy
přijetí do ZŠ … 49
o odkladu pov. šk. doch. … 2
o prominutí poplatku za MŠ, ŠD či ŠK … 1

VII. Granty a projekty
Největším projektem byla realizace projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
(OPVVV), registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007183, název projektu: Rozvoj
kvality vzdělávání ZŠ a MŠ Malšice.
Dále jsme se zúčastnili s žáky 6. ročníku programu příhraniční spolupráce ČR – Svobodný stát
Bavorsko. Kromě vzájemné korespondence s žáky bavorské školy a plnění společných úkolů došlo i na
společný projektový den v Bavorsku.
Jako partneři jsme spolupracovali se středními školami Táborska na implementaci projektů v rámci
IKAP. Konkrétně s COP Sezimovo Ústí (Technický kroužek na ZŠ Malšice), dále se Střední
zdravotnickou školou Tábor, Střední školy informatiky a spojů Tábor a SPŠ Tábor. Naši žáci ve
spolupráci se studenty daných škol opakovaně připravovali a realizovali projektové dny zaměřené na
technické a přírodovědné předměty.
V rámci implementace MAP (Místních akčních plánů) realizujeme párovou výuku s rodilým mluvčím
v konverzačních hodinách AJ.

VIII. Další údaje o škole
…zájmové kroužky na škole – ŠKOLNÍ KLUB:
Pěvecký kroužek –
MŠ – pí M.Trsková (středa 14:30 -15:15 hod.)
Pohybové hry –
MŠ – pí A.Šimáková, pí P.Matějčková (úterý 13:10 -14:00 hod.)
1x za 14 dnů – sudý týden
FlétničkaMŠ – pí L.Vondrušková (pondělí 12:15 -13:00 hod.)
Keramický kroužek –
MŠ - pí P.Matějčková, pí A.Hrušková (čtvrtek 14:30 -16:00 hod.)
ZŠ - 1. – 2. třída – pí K.Peštová (úterý 12:45 -14:15 hod.)
ZŠ - 3. – 5. třída – pí K.Peštová (pondělí 12:45 -14:15 hod.)
Výtvarný kroužek –
1. – 2. třída – pí M.Nohavová (středa 13:15 -14:00 hod.)
6. – 9. třída – p. P.Klíma (pátek 13:30 -14:30 hod.)
Florbal (fotbal) –
2. – 3. třída - chlapci – p. M.Jareš (pátek 13:10 -13:55 hod.) florbal (fotbal)
4. – 5.třída – chlapci – p. M.Jareš (pátek 13:55-14:40 hod.) florbal (fotbal)
6. – 7. třída – chlapci – p. M.Jareš (středa 13:55-14:40 hod.) florbal (fotbal)
6. - 9. třída – dívky – pí P.Šimáková (středa 13:10-13:55 hod.) florbal
8. – 9. třída – chlapci – p. M.Jareš (středa 14:40-15:25 hod.) florbal (fotbal)
Sportovní hry –
1. – 3. třída – dívky: chlapci - pí K.Zůbková (úterý 13:10 -13:55 hod.)
1x za 14 dnů – lichý týden
Paličkování –
2. – 9. třída – pí M.Prchlíková (čtvrtek: pátek 12:45 -15:00 hod.)
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Pro začátek je nutné si pořídit krajkářské pomůcky v hodnotě 300:- Kč.
Basketbal –
5. – 9. třída – sl. A.Křivánková (pondělí 14:15 – 15:15 hod.)
Pěvecký kroužek –
1.-5. třída - pí K.Albrechtová (čtvrtek 12:45 – 13:30 hod.)
Šachový kroužek –
1. stupeň: 2.stupeň – p. F.Odehnal (ŠACHklub Tábor) (pátek 13:45 – 14:45 hod.)
Hraní na flétnu ve skupině –
1.-2. třída – pí L.Kubrová (pondělí 11:45 – 12:30 hod.)
Šikovné ruce – batikování, háčkování, pletení z papíru …
2.-5. třída – pí L.Kubrová (úterý 13:00 – 13:45 hod.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------Cvičení pro rodiče a děti– (pondělí 16:00-17:00hod.)
– pí H.Trojáčková, pí H.Dolejší
(částka ve výši 500,- Kč za školní rok)
Exkurze:
Listopad – projektový den na SŠ spojů a informatiky pro žáky 8. a 9.tř.
Prosinec - projektový den na Střední zdravotnické škole Tábor pro 8.tř, beseda k volbě povolání na
ÚP v Táboře pro 9.tř.
Leden - projektový den na SŠ spojů a informatiky pro žáky 8. a 9.třídy, exkurze žáků 9.třídy do firmy
BRIKLIS v Malšicích.
Březen - projektový den na SPŠ Tábor pro žáky 8.třídy, exkurze do planetária v Českých Budějovicích
pro 3.třídy.
Duben - projektový den na SZŠ v Táboře pro 8.tř., projektový den na SŠ spojů a informatiky v Táboře
pro 8.třídu, exkurze do Prahy – Národní muzeum pro 7.A, výlet do Chýnovských jeskyní pro 6. a
9.třídu.
Květen - projektový den na SPŠ Tábor pro žáky 8.třídy, exkurze do Bavorska pro žáky 6.třídy, Den
otevřených úlů u paní Punčochářové v Malšicích pro 1.- 5.třídu.
Červen – výlet do Prahy „Architektura staré Prahy“ pro 9.tř., technické vzdělávání „Technika nás baví“
na COP SÚ pro žáky 8.třídy.

Výlety:
1.A- Netěchovice
1.B– Netěchovice
2. - Zeměráj Kovářov
3.A – Zeměráj Kovářov
3.B- Housův mlýn,
4.tř.- Housův mlýn,
5.tř. – Příběnice
6. - Lanový park Hluboká n.Vltavou,
7.A - Český Krumlov
7.B – Lanový park Hluboká n.Vltavou,
8.tř. – Český Krumlov
9.tř.– Vysoký Chlumec
LVVZ – únor 2019 – Pec pod Sněžkou - žáci 7. – 9. tř.(30 žáků)
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Kulturní akce
Divadelní představení:
září– loutkové divadlo v MŠ – „Stříbrná hora“ pro 1.a 2.tř.
říjen–divadlo v MŠ „Křemílek a Vochomůrka“ pro 1.a 2.tř.
listopad – divadlo v MŠ „Dášenka““ pro žáky 1. a 2.třídy, vzdělávací projekt - Planeta Země
„Myannar“ pro 6.a 7.tř. v Kině Svět Tábor, divadlo v Táboře pro 3. a 4.tř. – Kašpárek Honza a zakletá
princezna, divadlo „Kašpárek“v MŠ –Vánoce kocoura Mikeše pro 1.a 2.tř.
leden - filmové představení v kině Spektrum Sezimovo Ústí pro 8.a 9.třídu – Bohemian Rhapsody,
divadlo Kašpárek v MŠ „Ledový král“ pro 1. a 2.tř.
únor - English Theatre - Lazy Goat v Táboře pro žáky 4. a 5.třídy.
březen – anglické divadlo pro 8.a 9.třídu v Táboře, festival dokumentárních filmů „Jeden svět“v
Táboře pro žáky 8.a 9.třídy.Žáci shlédli dokument s názvem „Followme“, který poukazuje na vlivy
sociální sítě Instagram, divadlo v MŠ „Princezna na hrášku“ pro 1. a 2.třídu.
duben- divadlo „Kašpárek“ v MŠ – Čarodějnice Elvíra pro 1. a 2.třídu, divadlo Tábor „Play the Game“
pro 3.A,3.B,4.a 5.třídu.
červen - divadlo Tábor (Pipi Dlouhá punčocha) pro 3.B a 4.třídu.

Sportovní akce
září – sportovní dopoledne s TJ Želeč pro MŠ,1.a 2.tř. ZŠ.
říjen - branný závod „ O pohár Městské policie Tábor“ na Harrachovce v Táboře. Z náročné soutěže
smíšených čtyřčlenných družstev přivezla naše škola cenné trofeje. Skvělý výkon předvedla družstva
8.a 9.třídy, když se jim podařilo vybojovat nejcennější 1.místo!!! Družstvo 9.třídy bylo ve složení Nela Kupková, Eliška Steinbachová, Jaroslav Šerý a Jan Kníže, družstvo 8.třídy – Petra Doudová,
Natálie Jurečková(9.tř.), Denis Prouza, Vladimír Malý, dopravní výchova v Táboře pro 4.tř.
listopad – okresní přebor ve florbalu mladších dívek (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí.Děvčata vybojovala
krásné 3.místo z 12 týmů, okresní přebor ve florbalu mladších chlapců (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí,
okresní přebor ve florbalu starších chlapců (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí,okresní přebor ve florbalu
starších dívek (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 3.místo z 11 zúčastněných týmů.
prosinec – školní vánoční turnaj ve stolním tenise. V kategorii 3. až 4.tř. - 1.místo Štěpán Rejlek,
2.místo Marek Kazda, 3.místo Martin Neužil.V kategorii 5. až 9.tř. – 1.místo David Hák, 2.místo Michal
Štengl, 3.místo Lukáš Šerý.
leden – zahájení kurzu bruslení na zimním stadionu v Soběslavi pro 1.tř.ZŠ a MŠ. Děti absolvují 10
lekcí pod vedením zkušených instruktorů bruslení, florbalový turnaj chlapců 1.stupně v Chotovinách.
Hoši vybojovali 4.místo z 9 týmů.
únor - lyžařský kurz v Krkonoších(Pec pod Snězkou). Kurz absolvovalo 30 žáků 7.ročníku, okresní
soutěž ve vybíjené chlapců 5.tříd. Naši páťáci skončili na 7.místě z 18 týmů.
březen– okresní přebor ve vybíjené žáků 4.tříd.Náš školní tým vybojoval krásné 3.místo z 15
zúčastněných škol!
duben-okresní kolo „ Oznaku všestrannosti olympijských vítězů“. Naše družstvo obsadilo 7 místo z 12
zúčastněných škol, zahájení plaveckého výcviku v Táboře 2.,3.A,3.B,4.třídu, dopravní výchova
v Táboře pro 4.třídu., okresní přebor v kopané žáků 8.a 9.třídy, čarodějnický florbalový turnaj dívek
v Chotovinách . Naše florbalistky vybojovaly 3.místo.
květen - mobilní dopravní hřiště v Malšicích pro 1. – 3.třídu, 13.ročník českomoravského kutálení
v Babicích u Uherského Hradiště.Vítězem vzájemného zápolení v 9 sportovních míčových hrách mezi
školami Malšice - Babice byla letos ZŠ Malšice, fotbal McDonalds Cup chlapci (4.- 5.třída).Starší
chlapci se umístili na výborném 2.místě!,fotbal McDonalds Cup chlapci (1.- 3.třída).Tým nejmenších
chlapců skončil na 13.místě.
červen - kopaná v Malšicích (chlapci 6. + 7.tř).Chlapci se umístili na 7.místě z 14 zúčastněných týmů,
Atletický přebor Táborska pro žáky 2.stupně.Skvělý výkon předvedl Jiří Novák(9.tř,), který se v běhu
na 60 m umístil na 3.místě.Výborně si vedla i štafeta chlapců na 4x60 m, která doběhla na 2.místě,
Atletický přebor Táborska pro žáky 1.stupně.Barbora Novotná z 1.B obsadila pěkné 3.místo v běhu na
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50 m, Jump aréna v Táboře pro žáky 5.třídy, krajské kolo rybářské olympiády, kterého se zúčastnil žák
8.třídy Matěj Ryba a skončil na výborném 7.místě!
Úspěchy v soutěžích
Všem učitelům, kteří žáky připravují, děkujeme. Plně jejich práce zapadá do plánu práce s nadanými
žáky.
říjen - branný závod „ O pohár Městské policie Tábor“ na Harrachovce v Táboře. Z náročné soutěže
smíšených čtyřčlenných družstev přivezla naše škola cenné trofeje. Skvělý výkon předvedla družstva
8.a 9.třídy, když se jim podařilo vybojovat nejcennější 1.místo!!! Družstvo 9.třídy bylo ve složení Nela Kupková, Eliška Steinbachová, Jaroslav Šerý a Jan Kníže, družstvo 8.třídy – Petra Doudová,
Natálie Jurečková(9.tř.), Denis Prouza, Vladimír Malý, dopravní výchova v Táboře pro 4.tř.
listopad – okresní přebor ve florbalu mladších dívek (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí.Děvčata vybojovala
krásné 3.místo z 12 týmů, okresní přebor ve florbalu starších dívek (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí –
3.místo z 11zúčastněných týmů.
prosinec – školní vánoční turnaj ve stolním tenise. V kategorii 3. až 4.tř. - 1.místo Štěpán Rejlek,
2.místo Marek Kazda, 3.místo Martin Neužil.V kategorii 5. až 9.tř. – 1.místo David Hák, 2.místo Michal
Štengl, 3.místo Lukáš Šerý.
leden – okresní kolo olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovala Markéta Kučerová
z 8.třídy, okresní kolo matematické olympiády 5.tříd.Naši školu reprezentoval David Hladík.
únor - okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentoval Tomáš Cícha ze
7.A, který skončil na 16.místě, okresní kolo zeměpisné olympiády. Zúčastnila se Barbora Nováková a
Tereza Hurtová ze 7.B. Barbora Nováková se umístila na pěkném 6.místě, Tereza Hurtová skončila na
10.místě.V kategorii bylo 29 soutěžících, okresní soutěž ve vybíjené chlapců 5.tříd. Naši páťáci skončili
na 7.místě z 18 týmů.
březen– okresní kolo soutěže dětských recitátorů pro 1.stupeň. Kristýna Bártová(3.A) se umístila na
vynikajícím 1.místě a postupuje do krajského kola v Českém Krumlově! Pěkné 2.místo vybojoval i
Vítek Sokol ze 2.třídy, okresní přebor ve vybíjené žáků 4.tříd.Náš školní tým vybojoval krásné 3.místo
z 15 zúčastněných škol!, pěvecká soutěž „Jihočeský zvonek“v táborském divadle. Soutěže se
zúčastnily 3 dívky ze 4.třídy.Nejlépe se umístila Irena Tichá – zlaté pásmo, Tereza Mrzenová a Tereza
Dafčíková skončily v pásmu stříbrném!
duben– čarodějnický florbalový turnaj dívek v Chotovinách . Naše florbalistky vybojovaly 3.místo.
květen - 13.ročník českomoravského kutálení v Babicích u Uherského Hradiště.Vítězem vzájemného
zápolení v 9 sportovních míčových hrách mezi školami Malšice - Babice byla letos ZŠ Malšice, fotbal
McDonalds Cup chlapci (4.- 5.třída).Starší chlapci se umístili na výborném 2.místě!, fotbal McDonalds
Cup chlapci (1.- 3.třída).Tým nejmenších chlapců skončil na 13.místě, výtvarná soutěž na téma
„Červen – měsíc myslivosti a ochrany“. Naše žákyně 1.třídy – Julie Janů získala pěkné 2.místo.
červen- kopaná v Malšicích (chlapci 6. + 7.tř).Chlapci se umístili na 7.místě z 14 zúčastněných týmů,
Atletický přebor Táborska pro žáky 2.stupně.Skvělý výkon předvedl Jiří Novák(9.tř,), který se v běhu
na 60 m umístil na 3.místě.Výborně si vedla i štafeta chlapců na 4x60 m, která doběhla na 2.místě,
Atletický přebor Táborska pro žáky 1.stupně.Barbora Novotná z 1.B obsadila pěkné 3.místo v běhu na
50 m, krajské kolo rybářské olympiády, kterého se zúčastnil žák 8.třídy Matěj Ryba a skončil na
výborném 7.místě!
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Ostatní akce
Co jsme prožili v září a říjnu 2018:
24.9. – loutkové divadlo v MŠ – „Stříbrná hora“ 1. + 2.tř.
26.9. - sportovní dopoledne s TJ Želeč pro MŠ a1.+ 2.tř. ZŠ
3.10. - branný závod „ O pohár Městské policie Tábor“ na Harrachovce v Táboře. Z náročné soutěže
smíšených čtyřčlenných družstev přivezla naše škola cenné trofeje. Skvělý výkon předvedla
družstva 8. a 9.třídy, když se jim podařilo vybojovat nejcennější 1.místo!!! Družstvo 9.třídy bylo ve
složení - Nela Kupková, Eliška Steinbachová, Jaroslav Šerý a Jan Kníže, družstvo 8.třídy – Petra
Doudová, Natálie Jurečková(9.tř.), Denis Prouza, Vladimír Malý. Blahopřejeme !!!
5.10. - dopravní výchova v Táboře pro 4.tř.
10.10. – třídní schůzky.
10.10.- vědomostní soutěž „Přírodovědný klokan“ pro žáky 8. a 9.třídy.
17.10. - divadlo v MŠ „Křemílek a Vochomůrka“ pro 1.a 2.tř.
18.a 23.10. – projekt „ Skutečně zdravá škola“ – beseda o zemědělství pro 3.,4. a 5.tř.
26.10. – oslava 100 let vzniku republiky
Co jsme prožili v listopadu 2018:
5.11. - divadlo v MŠ „Dášenka““ pro žáky 1. a 2.třídy
5.- 23.11. – SCIO testy - 9.třída (český jazyk, matematika, anglický jazyk a obecné studijní
předpoklady), 8.třída (čtenářská a matematická gramotnost).
7.11. - projektový den na SŠ spojů a informatiky pro žáky 8. a 9.tř.
8.11. - Halloweenská diskotéka pro 1.st.
13.11.- okresní přebor ve florbalu mladších dívek (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí. Děvčata vybojovala
krásné 3.místo z 12 týmů.
14.11. – vzdělávací projekt - Planeta Země „Myannar“ pro 6.a 7.tř. v Kině Svět Tábor.
15.11. – divadlo v Táboře pro 3. a 4.tř. – Kašpárek Honza a zakletá princezna.
15.11. - - okresní přebor ve florbalu mladších chlapců (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí.
23.11. – slavnost Slabikáře pro 1.třídu
27.11. - okresní přebor ve florbalu starších chlapců (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí.
28.11.- okresní přebor ve florbalu starších dívek (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 3. místo z 11
zúčastněných týmů.
28.11. - divadlo „Kašpárek“v MŠ – Vánoce kocoura Mikeše pro 1. a 2.tř
29.11. - projekt finanční gramotnost- finanční simulace pro 9.tř.
Co jsme prožili v listopadu 2018:
5.12. – Mikuláš ve škole
5.12 - Adventní dílna
11.12. – projektový den Skutečně zdravá škola – zdravé vánoční pečení
13.12. - projektový den na Střední zdravotnické škole Tábor pro 8.tř
13.12. – ukázková hodina pro MŠ a vánoční besídka 1.A
13.12. - beseda k volbě povolání na ÚP v Táboře pro 9.tř.
17.12. – školní vánoční turnaj ve stolním tenise. V kategorii 3. až 4.tř. - 1.místo Štěpán Rejlek, 2.místo
Marek Kazda, 3. místo Martin Neužil. V kategorii 5. až 9.tř. – 1.místo David Hák, 2.místo Michal
Štengl, 3.místo Lukáš Šerý.
18.12.- předvánoční výlet do Tábora 3.B
21.12. – vánoční zpívání u stromečku ve škole.
Co jsme prožili v lednu 2019:
7.1. – Pedopsychologická intervence v 7.A pod vedením PPP v Táboře.
8.1. – Třídní schůzky.
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9.1. - Zahájení kurzu bruslení na zimním stadionu v Soběslavi pro 1. tř. ZŠ a MŠ. Děti absolvují 10
lekcí pod vedením zkušených instruktorů bruslení.
14.1. – Pedopsychologická intervence v 7.B pod vedením PPP v Táboře.
15.1. – Florbalový turnaj chlapců 1.stupně v Chotovinách. Hoši vybojovali 4. místo z 9 týmů.
16.1.- Projektový den na SŠ spojů a informatiky pro žáky 8. a 9.třídy.
18.1. – Exkurze žáků 9.třídy do firmy BRIKLIS v Malšicích.
24.1. – Bruslení 3.B.
24.1. – Filmové představení v kině Spektrum Sezimovo Ústí pro 8. a 9.třídu – Bohemian Rhapsody.
28.1. – Okresní kolo olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovala Markéta Kučerová
z 8.třídy.
28.1. – Pedagogická rada.
29.1. - Divadlo Kašpárek v MŠ „Ledový král“ pro 1. a 2.tř.
30.1. – Okresní kolo matematické olympiády 5.tříd. Naši školu reprezentoval David Hladík.
31.1. – Pololetní vysvědčení.
Co jsme prožili v únoru 2019:
1.2. – Pololetní prázdniny.
2.-9.2.- Lyžařský kurz v Krkonoších (Pec pod Snězkou). Kurz absolvovalo 30 žáků 7.ročníku.
12.2. – Školní kolo recitační soutěže.
14.2. - Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentoval Tomáš Cícha ze
7.A, který skončil na 16. místě.
19.2. – Přednáška realizovaná Policií Tábor na téma „Kyberšikana“pro žáky 4.- 9.třídy.
20.2. - Okresní kolo zeměpisné olympiády. Zúčastnila se Barbora Nováková a Tereza Hurtová ze 7.B.
Barbora Nováková se umístila na pěkném 6.místě, Tereza Hurtová skončila na 10.místě. V kategorii
bylo 29 soutěžících.
21.2. – Okresní soutěž ve vybíjené chlapců 5.tříd. Naši páťáci skončili na 7.místě z 18 týmů.
25.2. – Etiketa stolování ve školní jídelně pro žáky 8.třídy, krásný workshop se studenty SOU Tábor,
obor kuchař-číšník.
27.2. – Workshop realizovaný SŠ spojů a informatiky pro žáky 8.třídy plný technických kouzel.
28.2. - English Theatre - Lazy Goat v Táboře pro žáky 4. a 5.třídy.
Co jsme prožili v březnu 2019:
1.3. – anglické divadlo pro 8.a 9.třídu v Táboře.
1.3. – okresní kolo soutěže dětských recitátorů pro 1.stupeň. Kristýna Bártová (3.A) se umístila na
vynikajícím 1.místě a postupuje do krajského kola v Českém Krumlově! Pěkné 2. místo vybojoval i
Vítek Sokol ze 2.třídy.
5.3. – projektový den na SPŠ Tábor pro žáky 8.třídy.
8.3. – okresní kolo soutěže dětských recitátorů pro 8.stupeň. Žákyně 8. třídy Eliška Nohavová
získala 1. místo v kategorii 8. a 9. tříd. GRATULUJEME!
20.3. – festival dokumentárních filmů „Jeden svět“v Táboře pro žáky 8. a 9.třídy.Žáci shlédli
dokument s názvem „Followme“, který poukazuje na vlivy sociální sítě Instagram.
20.3. – okresní přebor ve vybíjené žáků 4.tříd.Náš školní tým vybojoval krásné 3. místo z 15
zúčastněných škol!
21.3. – pěvecká soutěž „Jihočeský zvonek“v táborském divadle. Soutěže se zúčastnily 3 dívky ze
4.třídy.Nejlépe se umístila Irena Tichá – zlaté pásmo, Tereza Mrzenová a Tereza Dafčíková skončily
v pásmu stříbrném!
22.3. – matematická soutěž „Matematický klokan“ pro 2. – 9.třídu.
25.3.- divadlo v MŠ „Princezna na hrášku“ pro 1. a 2.třídu.
26.3.- exkurze do planetária v Českých Budějovicích pro 3.třídy.
Co jsme prožili v dubnu 2019:
3.4. - zápis do 1.třídy. K zápisu se dostavilo 23 dětí. 5 žáků má žádost o odklad, do 1. třídy tedy
nastoupí 18 žáků.
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3.4. - výlet do Tábora 1.A , 2. a 3.třída.
4.4. - projektový den na SZŠ v Táboře pro 8.tř.
9.4. - divadlo „Kašpárek“ v MŠ – Čarodějnice Elvíra pro 1. a 2. třídu.
5.4.- okresní kolo „ Oznaku všestrannosti olympijských vítězů“. Naše družstvo obsadilo 7 místo z 12
zúčastněných škol.
12.4. - interaktivní výstava „Včela“ v Písku - 1.třída.
15.4. - pedagogická rada.
16.4. – třídní schůzky.
17.4. - Velikonoční dílna.
23.4. - zahájení plaveckého výcviku v Táboře 2., 3.A, 3.B, 4. třída.
24.4. - divadlo Tábor „Play the Game“ pro 3.A, 3.B, 4. a 5. třídu.
24.4. - projektový den na SŠ spojů a informatiky v Táboře pro 8. třídu.
25.4. - dopravní výchova v Táboře pro 4. třídu.
26.4. - okresní přebor v kopané žáků 8. a 9. třídy.
26.4. - krajské kolo recitační soutěže v Č. Krumlově
30.4.- exkurze do Prahy – Národní muzeum pro 7.A
30.4. – výlet do Chýnovských jeskyní pro 6. a 9. třídu.
30.4. – čarodějnický florbalový turnaj dívek v Chotovinách . Naše florbalistky vybojovaly 3.místo.
Co jsme prožili v květnu 2019:
3.5.- mobilní dopravní hřiště v Malšicích pro 1. – 3.třídu.
9.- 10.5.- 13. ročník českomoravského kutálení v Babicích u Uherského Hradiště.Vítězem vzájemného
zápolení v 9 sportovních míčových hrách mezi školami Malšice - Babice byla letos ZŠ Malšice (a
vedeme 8:5).
9.5. - soutěž „Mladý zdravotník“pro 4.- 6.třídu.
9.5. - fotbal McDonalds Cup chlapci (4.- 5.třída).Starší chlapci se umístili na výborném 2.místě!
13.5.- fotbal McDonalds Cup chlapci (1.- 3.třída). Tým nejmenších chlapců skončil na 13. místě.
14.5. - projektový den na SPŠ Tábor pro žáky 8.třídy.
15.5. - exkurze do Bavorska pro žáky 6. třídy.
16.5. – výtvarná soutěž na téma „Červen – měsíc myslivosti a ochrany“. Naše žákyně 1. třídy Julie
Janů získala pěkné 2. místo.
17.5. – Den otevřených úlů u paní Punčochářové v Malšicích pro 1.- 5.třídu.
22.2. - Den otevřených dveří na ZŠ Malšice.
Co jsme prožili v červnu 2019:
3.6. - divadlo Tábor (Pipi Dlouhá punčocha) pro 3.B a 4.třídu.
4.6. - školní výlety (6.tř.a 7.B – Lanový park Hluboká n.Vltavou, 7.A – Český Krumlov,9.tř.- Vysoký
Chlumec).
5.6. - školní výlety (3.B a 4.tř. – Housův mlýn,5.tř. - Příběnice,7.A – Český Krumlov,9.tř.- Vysoký
Chlumec).
6.6. - kopaná v Malšicích (chlapci 6. + 7.tř).Chlapci se umístili na 7.místě z 14 zúčastněných týmů.
7.6. - školní výlety (2. a 3.A.tř.- Zeměráj Kovářov).
10.6. - výlet do Prahy „Architektura staré Prahy“ pro 9.třídu.
12.6. - slavnostní oběd pro 9.tř.ve školní jídelně pořádaný studenty střední odborného učiliště
v Táboře.
13.6. - školní výlety (1.A a 1.B – Netěchovice.)
14.6. - školní projekt „Miluji jídlo a neplýtvám“ v rámci projektu „ Skutečně zdravá škola“.
17.6. - pasování žáků 1.tř na čtenáře.
18. a 20.6. – Atletický přebor Táborska pro žáky 2.stupně.Skvělý výkon předvedl Jiří Novák(9.tř,),
který se v běhu na 60 m umístil na 3.místě.Výborně si vedla i štafeta chlapců na 4x60 m, která
doběhla na 2.místě.
19.6. – Atletický přebor Táborska pro žáky 1.stupně.Barbora Novotná z 1.B obsadila pěkné 3.místo
v běhu na 50 m.
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19.6. - technické vzdělávání „Technika nás baví“ na COP SÚ pro žáky 8.třídy.
24.6. - pedagogická rada.
25.6. - Jump aréna v Táboře pro žáky 5.třídy.
V červnu se konalo i krajské kolo rybářské olympiády, kterého se zúčastnil žák 8.třídy Matěj Ryba a
skončil na výborném 7.místě!

DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků)
J.Randlová – školení výuka anglického jazyka
E.Vaňková – konference k výuce anglického jazyka, instruktor lyžování
M.Nohavová – Tvořivostní dílny, výuka na 1.st.
K.Albrechtová – Tvořivá škola, kurz anglického jazyka
K.Zůbková – kurz Formativní hodnocení
M.Šeďová – výuka matematiky
P.Klíma – konference Asociace aktivních škol, Financování škol, seminář ředitelů škol
P.Šimáková – školení zástupců ŘŠ
J.Mašková – školení „ Konflikt a já“
L.Kubrová – výuka na 1.st.
H.Dolejší – výuka na 1.st.
Š.Peterková – výuka na 1.st., kurz Tvořivé dílny

IX. Školní jídelna
Školní jídelna nabízí výběr ze 2 druhů jídel. Jídelníček je nabízen na www.zsmalsice.cz. Strávníci si
mohou objednávat přes portál strava.cz i z pohodlí domova a rodiče menších dětí mají větší přehled o
tom, co si jejich dítě vybírá za oběd. Tato forma odhlášek a přehlašování se stala běžnou a nikdo ze
strávníků se systémem nemá problém.
Kapacita školní jídelny je 425 (pouze dětští strávníci).
V průběhu roku se vedoucí jídelny snaží zapojit stravovnu do chodu celé školy –setkání s farmáři,
jablkohraní (MŠ a družina), besedy o zemědělství, projektový den „Zdravé a bezpečné potraviny do
českých škol“, účast na konferenci Skutečně zdravé školy, dny světových kuchyní, Den rodiny,
slavnostní oběd pro 9. třídu, školení pro personál kuchyně – aktivní ukázky vaření, beseda s Ing.
Zdeňkem Hladíkem atd…
Pokračujeme v aktivitách projektu Skutečně zdravá škola – viz skutecnezdravaskola.cz
Cizí strávníky vzhledem k naplněné kapacitě jídelny dětmi stále nepřibíráme. Zájem ze strany cizích
strávníků by byl – je vytvořen pořadník, ve kterém je zhruba 10 čekatelů. Tuto situaci vyřešíme
vypovězením smlouvy soukromé MŠ Mufík. Od září 2019 se tedy v naší Šj budou jako cizí strávníci
stravovat lidé, kteří o tuto službu měli dlouhodobě zájem a jsou z řad malšických občanů nebo
občanů, kteří v Malšicích pracují.
Statisticky:
Uvařené obědy: září 2017 - srpen 2018
zařízení
ZŠ Malšice
ZŠ Slapy
MŠ
7-10let
11-14 let
15let
zaměstnanci
cizí strávníci

11619
18429
16025
3897
8879
7889

5447
5864
1711
1891

celkem
17066
24293
17736
3897
10769
7889
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Úhrnem ŠJ připravuje stravu pro 470 strávníků. Téměř ve všech kategoriích došlo opět k nárůstu
obědů, nejvíce u kategorie 7-10 let.
Kromě obědů připravuje školní jídelna ještě ranní a odpolední svačiny do MŠ Malšice a do MŠ Slapy,
dětem v ZŠ Malšice připravuje svačiny.
MŠ Malšice:
MŠ Slapy:
RS
11808
RS
5541
OS
9406
OS
4298
RS – ranní svačina, OS – odpolední svačina
Dovoz do Mateřského a dětského centra Mufík je vyčíslen mimo tabulku. Do tohoto zařízení jsme
vyvezli celkem 3668 ranních svačinek, 3655 obědů a 3634 odpoledních svačinek.
Zaměstnanci školní jídelny:
Vedoucí ŠJ
Vedoucí kuchař
Kuchařka
Pomocná kuchařka
Pomocná kuchařka
Pomocná kuchařka

Brunová Iveta
Drda Roman
Ryjáčková Lenka
Matějčková Jitka
Hájková Gabriela
Doudová Petra

X. Školní družina
Vychovatelky: Helena Trojáčková – školní družina 1. odd.
Bc. Radka Křivánková – školní družina 2. odd. a školní klub
Bc. Radka Švadlenková – školní družina 3. odd.
Ilona Švadlenková - oddělní ŠK
Hodnocení plánu práce ve školní družině při Základní škole a Mateřské škole Malšice
ve školním roce 2018/2019
V tomto školním roce navštěvovalo školní družinu celkem 100 dětí a do školního klubu bylo
zapsáno 10 žáků z 5. a 6. třídy. Do I. oddělení, které vedla vychovatelka Helena Trojáčková bylo
zapsáno k pravidelné docházce 29 z 1. třídy. Ve II. oddělení bylo zapsáno 30 dětí z 2. a 3. třídy a vedla
je vychovatelka Radka Švadlenková. Ve III. oddělení, které vedla vychovatelka Radka Křivánková bylo
zapsáno k pravidelné docházce též 30 dětí z 3. a 4. třídy. IV. oddělení navštěvovalo 21 dětí ze 4., 5. a
6. třídy, z toho 11 bylo zapsáno do školní družiny a 10 do školního klubu. Pracovala s nimi
vychovatelka Ilona Švadlenková. Školní klub nabídl 17 kroužků, ve kterých pracovalo celkem 165 dětí.
Děti v I. oddělení pracovaly dle celoroční motivované hry „Cesta za pokladem“. V září se děti
seznamovaly s kamarády, prostředím a pravidly školní družiny, malovaly se obrázky, plakáty a
sestavoval se plán na naší společnou plavbu na různé ostrovy, např. Barevné ostrovy, Ostrov
strašidel, Vánoční ostrov, ostrovy sportu, dopravy, zdraví, květin aj. Naplánován byl též návrat domů
a hledání skrytého pokladu podle mapy. Formou hry a fantazie si děti osvojily a prohloubily znalosti
v různých oblastech. Zařazeny byly též všechny tradiční družinové akce, např. diskotéka, Vánoce,
Velikonoce, Den matek aj. Děti tvořily, malovaly, vyráběly dárky pro sebe i své nejbližší. Velmi
všechny zaujala beseda se zdravotní sestrou s praktickou částí pro děti. Dále např. „Projektový týden“
na téma „Kdo jablko denně sní, k tomu doktor nechodí“ / zdravé mlsání, pečení a ochutnávka
zdravých dobrot, ovocné tvoření / nebo projekt „Voda“, kde děti s kamarádem vodníkem poznávaly
důležitost vody pro život. Za celoroční práci děti nalezly poklad, kde byla pro každého malá drobnost
jako dárek. Rozloučili jsme se předáním diplomů a pochval s přáním krásných prázdnin.
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Vzhledem k tomu, že 2 třídy školní družiny byly od září zrušeny, II., III. a IV. oddělení měly své
zázemí ve třídě 3.B, 3.A a 4. třídě. Práce byla v těchto podmínkách velmi náročná, přesto
vychovatelky dokázaly děti zabavit a připravit pro ně zajímavé činnosti. Využívaly prostory tříd, haly,
terasy a školní hřiště ke hrám a zábavám pro děti. Ve II. oddělení byly na podzim zařazeny soutěže
např. „Vlaštovko leť“, „Pexesiáda“, „Zvířátková štafeta“. V zimě soutěž „DOREMI“, kvíz „Zdravé tělo“
a „Sněhový král“. Na jaře soutěžily v tvoření účesů / „Zlatý hřeben“/, zařazovaly zábavné testy a hry
v přírodě. Četly společně knihy a vyráběly dárky k různým příležitostem. Společně uspořádali hry a
soutěže, např. „Vysněná země“, „Svět okolo nás“ nebo výtvarnou soutěž „Malíř s fantazií“. Rozloučily
se s předáním ručně dělaných dárků pro své kamarády.
Činnosti III. oddělení byly též různorodé a zařazovaly se dle aktuálního počasí a konkrétní
situace. Ve třídách využívaly především stavebnice, společenské hry, časopisy, knihy a encyklopedie.
Byly zařazeny různé rozhovory a besedy, o které děti jevily zájem. Rády hrály vědomostní hry a kvízy
s použitím interaktivní tabule. Často kreslily a využívaly různě velké formáty papíru, tvořily koláže a
poznávaly různé techniky. Ze sportovních činností nejvíce děti lákala vybíjená, fotbal a nové průlezky
na školním hřišti.
Během celého školního roku navštěvovaly společně s dětmi IV. oddělení místní knihovnu
v rámci programu „Čtení na pokrčování“. Školní rok zakončily „Piknikem v trávě“.
Do IV. oddělení docházely děti ze 4., 5. a 6. třídy. Pracovaly dle stanoveného tematického
plánu, ale výběr aktivit byl vždy dobrovolný. Pravidelně byly zařazovány pohybové aktivity venku na
školním hřišti. Hrály míčové hry, nejvíce fotbal, vybíjenou a košíkovou. Zařazeny byly také pohybové
soutěže jako „Bramboriáda“, „Čarodějnický rej“ a sportovní turnaj v nohejbale. Velmi se zdařila
společná malba „Zimního stromu“, „Jarní víly“ a vyřezávání a tisk s razítky z přírodnin. Využívaly na
tvoření samotvrdnoucí hmotu a vyráběly dle fantazie loutky z vlny.
Děti nadchla i soutěž „Družina má hlas“, dále detektivní řešení případů kapitána Vočka a
pruhované divadélko, které děti samy připravily včetně rekvizit. Rozloučily se společně s kamarády z
III. oddělení na družinové párty.
Všechna oddělení školní družiny se zapojila v průběhu roku do všech celoškolních a
celodružinových akcí jako např. „Vítání prvňáčků“, „Halloweenská diskotéka“, „Jablíčkové
odpoledně“, „Mikulášská nadílka“, „Vánoční a velikonoční dílna“, „Den dětí“, „Melounové
odpoledne“, „Ovocné dobroty aj. Dále „první pomoc při nehodě“ ve spolupráci se žákyněmi Střední
zdravotnické školy, kde si děti mohly prakticky vyzkoušet např. masáž srdce nebo umělé dýchání.
Při všech těchto akcích se děti vzájemně poznávaly a dobře se bavily.
Poděkování v tomto školním roce patří všem dětem za aktivní účast, ale hlavně
vychovatelkám za jejich nápaditost, snahu a trpělivost při organizování společných akcí.

XI. Mateřská škola
Mateřská škola při ZŠ a MŠ Malšice, 391 75 Malšice 288
Vedoucí učitelka: Bc. Alena Šimáková.
Učitelky: Zdeňka Vondrušková, Marcela Trsková, Hana Marešová, Kateřina Peštová, Mgr. Lucie
Vondrušková, Bc. Aneta Hrušková, Petra Matějčková, Dis.
Chůva: Ilona Švadlenková
Asistentka pedagoga: Světlana Kostrounová
Provozní doba: 6,00 – 16,15 hod.
Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělání 2 - 7letým dětem. Ve školním roce 2018/2019
se zde vzdělávalo 83 dětí. V období letních prázdnin 2018 došlo k rozšíření mateřské školy o jednu
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třídu, která vznikla z původních prostor školní družiny. Také došlo k přístavbě šatny v přízemí pro
nově vzniklou třídu. Vzdělávání probíhalo tedy nově ve čtyřech celodenních třídách. Konečně jsme se
dočkali snížení počtu dětí v jednotlivých třídách a ustoupili od naplňování tříd na výjimky. Můžeme
tedy více přistupovat k dětem individuálně a více se zaměřit na jejich uspokojování potřeb a
osobnostní rozvoj. Ve třídách jsou děti rozděleny podle věku. Jde tedy o třídy homogenní. Ve třídě
nejmladších dětí pokračovala ve své funkci chůva- nepedagogický pracovník, která pomáhá během
dopoledního vzdělávání zejména dětem dvouletým, kterých v tomto školním roce bylo do mateřské
školy přijato 17. Tato pozice se nám velmi osvědčila a je přínosná nejen pro děti, ale i pro učitelky.
V tomto školním roce byly diagnostikovány 3 děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedno s 2.
stupněm podpůrných opatření bez podpory asistenta a dvě se stupněm PO č. 3. Těmto dětem byl
přidělen sdílený asistent. Pro všechny tyto děti byl vypracován Individuální vzdělávací plán. S PPP a
SPC jsme pravidelně konzultovali pokroky dítěte. Asistentka pedagoga docházela na některá sezení
s logopedy nebo do poradny přímo s rodiči a dítětem. U čtyř dětí rodiče požádali o odklad školní
docházky.
V tomto školním roce pracovalo v MŠ 8 učitelek, z toho 3 s vysokoškolským vzděláním a 2
s ukončeným vzděláním na VOŠ, 1 chůva, 1 asistentka pedagoga, 1 školnice a o výdej jídla se staraly 2
kuchařky. Všechny pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní.
Učitelky se v průběhy školního roku vzdělávaly na základě vlastního výběru seminářů nebo
s ohledem na potřeby rozšíření si vzdělání. Dvě učitelky absolvovaly týdenní seminář pořádaný JČU,
zaměřený na formativní hodnocení dětí a na matematickou pregramotnost. Vedoucí učitelka se
zúčastnila několika setkání ředitelů a vedoucích MŠ pořádaných MAP II, kde se řeší aktuální problémy
a vzájemně se předávají zkušenosti. Pravidelně, 1x měsíčně, docházíme na setkání v centru kolegiální
podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti pořádaný MŠ Duha Soběslav.
Další absolvované semináře: Školení 1. pomoci; Grafomotorické dovednosti- jejich rozvoj a
odstranění obtíží; Keramika I. a II.; Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – syndrom vyhoření, týmová
spolupráce a řešení problémů; Emoční a sociální rozvoj potřeb dítěte předškolního věku; O
Strašidlech a čarování s hudbou a pohybem; Luční školka v praxi MŠ. Dále pak studují v rámci
samostudia odbornou literaturu, kterou je průběžně doplňována školní knihovna. Letos se zejména
jednalo o knihy „Pedagogická diagnostika“, „Agresivita v MŠ“ a „Umíte to s pohádkou“.
Od roku 2017/18 došlo k přepracování ŠVP. Způsob řazení integrovaných bloků je horizontální.
Integrované bloky nejsou časově omezené a každý učitel při tvorbě TVP může do bloku vstupovat
kdykoli během školního roku tak, aby co nejlépe reagoval na aktuální situaci a potřeby dětí. Tím
dochází k co nejlepšímu využití situačního učení. Nabídka činností je realizována s ohledem na
věkovou skupinu dětí ve třídě. Aktivity ve všech třídách jsou nejvíce přizpůsobeny vývojovým,
sociálním a emocionálním potřebám dětí. Výběr vhodných podtémat IB je plně na kompetenci
třídních učitelek. Učitelka dbá na to, aby v rámci IB docházelo vždy k rozvoji dětí ve všech pěti
vzdělávacích oblastech. Aby docházelo k naplňování dílčích cílů a rozvoji klíčových kompetencí, které
nám ukládá RVP PV. Je možné doplnit v rámci TVP obsah o celky, které nesouvisí s nabídkou ŠVP, ale
vychází ze zájmů dětí. ŠVP bylo v tomto školním roce doplněno o jeden projekt.
„ Skutečně zdravá škola“ -projekt vznikl ve spolupráci s organizací Skutečně zdravá škola,z.s.,
podporovaný Ministerstvem životního prostředí.
Obsah projektu:
 začleňujeme téma stravování, jídla a udržitelnosti v zemědělství do vzdělávacího programu
 nepovídáme si jen, ale učíme se prožitkem- vaříme, pečeme, připravujeme pomazánky
 připravujeme společné akce pro děti a nejen rodiče zaměřené na zvelebení naší zahrady
 pěstujeme na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu
 učíme se zpracovávat a hlavně konzumovat plody Země
 organizujeme výlety na místní farmy
 zajistíme, že oběd je ve školní jídelně radostnou společenskou událostí v příjemné a klidné
atmosféře
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Chceme, aby naše děti jedly jídlo, které je zdravé a které jim chutná, a aby věděly, odkud jídlo
pochází a jak vzniká. Chceme dětem ukázat cestu ke zdravému jídlu, k péči o naší Zemi, k udržitelnosti
zdrojů a omezit plýtvání potravin. Chceme snížit obezitu dětí a přivést je k lásce k pohybu.
V mateřské škole probíhají 1x týdně tzv. terénní dny, kdy je vzdělávání dětí uskutečňováno
hned po dopolední svačině ven.
Se vzdělávací nabídkou jsou průběžně seznámeni rodiče vyvěšením stručného obsahu na
nástěnkách konkrétních tříd.
Jedním z našich hlavních cílů je vzájemná propojenost dětí, mateřské školy, rodičů, základní školy a
obce s jejich spolky. Aktivně se zapojujeme do akcí, které nám nabízí spolky. Ať už účastí, nebo
vystoupením hudebním či dramatickým. Pořádáme několikrát do roka společné odpoledne s rodiči,
kde je aktivně zapojujeme do soutěží, vyrábění, hraní. Tyto akce napomáhají dobré atmosféře, kdy
budujeme mezi rodiči a školou vzájemné pochopení a důvěru v nás. V posledním roce předškolního
vzdělávání děti několikrát navštíví ukázkovou hodinu, obědvají ve školní jídelně nebo navštíví školní
družinu. Naopak žáci základní školy nám přišli oživit tradici Mikuláše, společně jsme si zazpívali
vánoční písně a žáci 8. ročníku pro nás připravili dětský den.
Ve třídách jsou každoročně obměňovány didaktické vzdělávací pomůcky a hračky dle potřeby. V roce
2018/2019 došlo k doplnění školní zahrady o další herní prvky. Některé herní sestavy již dosloužily a
byly nahrazeny novými.
Vzdělávací nabídka byla obohacena alespoň 1x měsíčně o divadelním představení. Divadla jezdí
k nám do MŠ. Děti v posledním roce předškolního vzdělávání navštěvují knihovnu, měly možnost se
přihlásit do zájmových kroužků, které probíhají v odpoledních hodinách. Kroužky vedou učitelky z MŠ
nebo externí pracovníci. Jednalo se o tyto kroužky: Pěvecký, Hra na zobcovou flétnu, Keramický,
Pohybové hry a pod ZUŠ Sezimovo Ústí taneční obor- Radost z pohybu.
V tomto roce neproběhl plavecký kurz z důvodu rekonstrukce plaveckého bazénu v Táboře.
Kurzu „Děti do bruslí“ se zúčastnilo 19 dětí.
Další akce: Exkurze na stanici Hasičského záchranného sboru Tábor (4.třída)
Sportovní odpoledne v Želči
Dravci v MŠ
Stopy- výukový program
Netopýr - výukový program
Jarní radovánky s mláďaty
Den včelích úlů – návštěva u paní Punčochářové
Návštěva Galerie Sladovna Písek- interaktivní výstava Včela, Mraveniště a Pilařiště
Návštěva dopravního hřiště v Táboře
Návštěva čenkovské obory
Výlet do ZOO Hluboká (1. a 2. třída)
Výlet do ZOO Větrovy (3. třída)
Výlet do Bechyně, návštěva Alšovy galerie (4. třída)
Akce připravované ve spolupráci s KPŠ, Základní školou Malšice, TJ Malšice:
Martinský průvod (vystoupení dětí z MŠ)
Rozsvěcení vánočního stromu (vystoupení dětí z MŠ)
Den dětí (žáci základní školy připravují program pro děti z MŠ)
Akce připravené pro rodiče a děti:
Jablkohraní
Vánoční setkání spojené s dílničkou
Den s prarodiči
Letní zakončení školního roku, pasování předškoláků
Doplňující aktivity:
sreening školní zralosti pracovníky PPP v MŠ
Oční vyšetření dětí přímo v MŠ
2x ročně focení dětí
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Pro co největší informovanost rodičů a prezentaci mateřské školy jsou vytvořeny webové stránky
mateřské školy, které jsou obohaceny i o fotogalerii. Třídní schůzky se pořádají na začátku školního
roku a v průběhu roku každá třída dle vlastní potřeby.
U všech dětí je sledován pokrok s ohledem na jejich vývojovou etapu a individuální rozvoj. Pokroky
dětí jsou zaznamenávány průběžně, nejméně však 2x ročně. Na základě hodnocení dětí pak
doporučujeme v případě potřeby návštěvu PPP. V rámci kontrolní a hospitační činnosti je sledován
soulad TVP a ŠVP, sledujeme formy a metody práce, profesní kompetence pedagogů a povinnou
dokumentaci.

XII. Zhodnocení a závěr
Rok 2018/2019 hodnotím jako rok stabilizace. Stabilizujeme počty dětí a tříd ve školce, počty žáků a
tříd ve škole, stabilizujeme oba pedagogické sbory. Pro rozvoj školy i školky jsou to naprosto zásadní
faktory. Malšická škola i školka patří vybavením, dispozicí, podporou zřizovatele k nejlepším. Proto
pracujeme na obsahu. Co to znamená? Veškeré kvalitní podmínky jsou marné, pokud jsou nevyužité.
Chceme poskytovat vzdělání (ve školce i škole) odpovídajícím trendů 21. století. Jediná cesta vede
přes kvalitní přípravu pedagogů všech úrovní. Vyučovací strategie, komunikace s dětmi i rodiči,
spolupráce na pracovišti, to jsou jen útržky z vybavenosti moderního pedagoga. Cesta bude dlouhá,
ale o to trvalejší, o tom jsem přesvědčen.
Přání na konec
Přeji nám roky kvalitní spolupráce. Spolupráce pedagogů navzájem, spolupráce s rodiči, spolupráce
s žáky, spolupráce žáků atd. To nám přeji ze srdce.

V Malšicích 26. září 2019

Zprávu vypracoval :

Mgr. Pavel Klíma
ředitel ZŠ a MŠ Malšice
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