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I. Úvod  
Začátek školního roku 2019/2020 na ZŠ a MŠ Malšice 
Základní škola: 
Jen díky omezené kapacitě školy rosteme pomaleji, ale i to je správně především ke stabilitě 
pedagogického sboru i kapacitě učeben. Nový školní rok začínáme s počtem 251 žáků, což  je nejvyšší 
číslo za posledních 30 let. A to jsme museli některé žadatele odmítnout (Slapy, Želeč, Tábor,…) právě 
z důvodu naplněné kapacity školy. Jsme rádi, že „politika naplněné školky“ přináší své ovoce.  
Důležitou změnou bude ve školním roce 2019/2020 práce na nové koncepci pedagogů základní školy 
v přístupu k novým metodám vzdělávání, komunikace s žáky a rodiči, budování pozitivní pracovní 
atmosféry, to vše založené na tzv. formativním hodnocení. Celý systém změny je rozložen do dvou let 
a brzy budeme informovat především rodiče, žáci snad změnu pocítí již brzy.  
V loňském školním roce jsme zahájili práci v novém elektronickém systému Edupage, nahradili jsme 
klasické žákovské knížky i třídní knihy. Přes občasné technické potíže způsobené především „novým“ 
systémem (tedy lidským faktorem) si změnu chválíme a stejné reakce dostáváme i od rodičů a žáků. 
Mateřská škola: 
Nový školní rok zahajujeme opět naplněnější i v mateřské školce, konkrétně budeme vzdělávat 89 
dětí. Jak jsme již informovali po zápisu, kdy jsme museli odmítnout mnoho zájemců z jiných obcí, vše 
zvládneme díky loňské přístavbě, kterou nemůžeme vynachválit.  
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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 2019/20  248 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 
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 1.9.2019:    
 Počet žáků 

1.tř. 18 

2.A 18 

2.B 12 

3.tř. 25 

4.A 19 

4.B 19 

5.tř. 27 

6.tř. 28 

7.tř. 24 

8.A 16 

8.B 15 

9.tř. 27 

mailto:zsmalsice@seznam.cz
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Rozmístění žáků 9., 7. a 5.ročníku -  školní rok 2019/20: 
9. ročník 
 

Bartáček Pavel Střední škola řemeslná, Soběslav – Opravář zemědělských strojů 

Beneš Jakub Střední škola obchodu a řemesel, Tábor - Instalatér 

Boháčová Tereza Střední škole ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí – Analýza potravin 

Břehovská Marie 
Terezie Obchodní akademie a vyšší odborná škola, Tábor 

Buřič Šimon Střední škola spojů a informatiky, Tábor–  Mechanik-elektronik 

Doudová Petra Střední zemědělská škola Tábor – Agropodnikání 

Dvořák Jan Střední škola spojů a informatiky, Tábor–  Mechanik-elektronik 

Hartel Jakub Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí – Strojní mechanik 

Hašpl Adam Střední zemědělská škola Tábor – Agropodnikání 

Hruška Martin Gymnázium,Soběslav 

Kalistová Marie Střední zemědělská škola Tábor – Agropodnikání, projektový management 

Kučerová Markéta Střední zdravotnická škola České Budějovice – Laboratorní asistent 

Lišková Aneta Střední škola obchodu a řemesel, Tábor– Veřejně správní činnost 

Malý Vladimír Střední škola obchodu a řemesel, Tábor – Mechanik opravář motorových vozidel 

Nohavová Eliška Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola, Brno – Design interiéru 

Podzimek Ondřej Střední škola řemeslná, Soběslav – Opravář zemědělských strojů 

Prchlíková Klára 
 
 Michael – střední a vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby – Management a produkce 

Prouza Denis Střední škola spojů a informatiky, Tábor–  Telekomunikace 

Průková Michaela Střední zemědělská škola Tábor – Agropodnikání, projektový management 

Ryba Matěj Střední škola rybářská a vodohospodářská, Třeboň – Rybář 

Sedláček Jaroslav Střední škola řemeslná, Soběslav – Opravář zemědělských strojů 

Surá Natálie Střední umělecko průmyslová škola , Bechyně – Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 

Široký Martin Střední škola obchodu a řemesel, Tábor - Instalatér 

Štengl Michal Střední škola obchodu a řemesel, Tábor - Hotelnictví 

Švecová Anna Střední zemědělská škola, Benešov – Agropodnikání – chov koní 

Švík Patrik Střední škola obchodní, České Budějovice – Ekonomika a podnikání 

Trsková Adéla Střední zdravotnická škola Tábor – Praktická sestra 

   

V tomto školním roce dále opustili školu tito žáci (mimo 9.tř.): 
Antonín Verner – 3.tř.,přestup na ZŠ a MŠ Kácov, Kutná Hora 
Martin Plechata – 2.A, přestup na ZŠ Tábor, Zborovská 
Natálie Plechatová – 4.B, přestup na ZŠ Tábor, Zborovská 
Nováková Karolína – 6.tř.,přestup na ZŠ a MŠ Březno, Chomutov 
Tereza Kostečková – 9.B, přestup na ZŠ a MŠ Tábor, Mik.z Husi 
Marek Janoušek – 4.B, přestup na MŠ a ZŠ Želeč 
Martin Janoušek - 4.B, přestup na MŠ a ZŠ Želeč 
 
 
Během školního roku začali navštěvovat školu tito žáci (mimo 1.tř.): 
Nela Hamoňová – 4.tř. 
Eliška Kundrátová – 6.tř. 
Antonie Eschlerová – 4.tř. 
Adéla Eschlerová – 1.tř. 
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Lukáš Karas – 7.tř. 
Kateřina Krasová – 7.tř. 
Adéla Karasová – 4.tř. 
Elen Mares – 6.tř. 
Sabina Švecová – 2.tř. 
Karolína Nováková – 6.tř. 
Petr Brabenec – 6.tř. 
Petr Jindra – 6.tř. 
Anna Blažková – 6.tř. 
Natálie Štecherová -3.tř. 
 
Děti s podpůrnými opatřeními: 24 (z toho s IVP: 7, na 1. st. : 4, na 2.st.: 3) 

 

IV. Údaje o  inspekcích 
V tomto školním roce neproběhla návštěva ČŠI. 

V. Údaje o pracovnících školy 

Pedagogičtí pracovníci Třídnic
tví 

Předměty Počet žáků 

Mgr. Pavel Klíma  VV  

Mgr. Pavla Šimáková  TV, Z  

Mgr. Klára Albrechtová 1.tř. 1.st., HV, EV 18 

Mgr. Hana Dolejší 2.A 1.st., AJ 18 

Mgr. Šárka Peterková 2.B 1.st., HV 12 

Mgr. Martina Nohavová 3.tř. 1.st., AJ 25 

Mgr. Alena Jeličová 4.A 1.st., PČ 19 

Mgr. Lenka Kubrová 4.B 1.st. 19 

Mgr. Martin Jareš 5.tř. 1.st., TV 27 

Mgr. Kristina Zůbková 6.tř. M, OV 28 

Mgr. Lucie Šilhavecká 7.tř. CH, Př,  PČ, HV, Z 24 

Mgr. Jana Krejčířová 8.A ČJ, D, PČ 16 

Mgr.Jana Randlová 8.B AJ, NJ 15 

Mgr. Jana Mašková 9.tř. ČJ, OV, AJ, EV 27 

Ing. Michaela Šeďová, Ph.D.  M, F, Inf, FG  

Mgr. Eva Vaňková  AJ, TV, PČ  

Mgr. Jana Mužíková  AJ, PČ, VV  

Jan Svoboda  PČ  
 
Asistenti pedagoga  
Ve školním roce 2019/2020 byli k 1.9.2019 naší škole schváleni 3 asistenti pedagoga: 
Ve 2. třídě pí Kateřina Kubíková, v 6. tř. pí Markéta Čížková, ve 5. třídě pí Soňa Kadlecová 
 
Funkci výchovného poradce zastávají Mgr. Lenka Kubrová  a Mgr. Pavla Šimáková. 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  
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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 

VI.  Výkon státní správy 
přijetí do ZŠ …  39 
o odkladu pov. šk. doch. … 5 
o prominutí poplatku za MŠ, ŠD či ŠK … 0 

VII. Granty a projekty 
Největším projektem byla realizace projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
(OPVVV), registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015386, název projektu: Rozvoj 
kvality vzdělávání ZŠ a MŠ Malšice II. (tzv. Šablony II.). V prvním roce bylo čerpáno hlavně na 
mentorinkový program „Formativní hodnocení“ v ZŠ. 
 
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 (pondělí 13,10 -14,00 hod.) 
1x za 14 dnů – sudý týden 
Flétnička- 
MŠ – pí L.Vondrušková (pondělí 15,15 -16,00 hod.) 
Keramický kroužek – 
MŠ - pí P.Matějčková, pí A.Hrušková (čtvrtek 14,30 -16,00 hod.) 
Keramický kroužek – 
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 – 
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 T.Dvořáková (úterý 13,55 -14,40 hod.) 

Paličkování – 
2. – 9. třída – pí M.Prchlíková (čtvrtek, pátek 12,45 -15,00 hod.) 
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 (úterý 13,00 – 13,45 hod.) 
Šikovné ruce – batikování, háčkování, pletení z papíru … 
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2.-5. třída – pí L.Kubrová (středa 12,45 – 13,30 hod.) 
Procvičování řečových dovedností  – 
1. -2.třída – pí L.Kubrová (pondělí 12,45 – 13,30 hod.) 
Zdravotní cvičení podle Profesora PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D - 
1. - 9. třída – pí E.Vaňková (úterý 7,00 – 7,30 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: 
Říjen - exkurze do IQ parku Praha pro 6.třídu, projektový den na  SZŠ Tábor pro žáky 8.tříd, IQ park 
Praha pro žáky 7.třídy.  
Listopad –  projektový den na SŠ spojů a informatiky pro vybrané žáky 8.třídy, beseda k volbě 
povolání na Úřadu práce v Táboře pro žáky 9.třídy.  
Prosinec -  Vánoce ve středověku  v Táboře pro třídu 4.A a 4.B, vánoční výlet do Passau pro žáky 7. – 
9.třídy, projektový den na SPŠ Tábor pro 9.třídu, vánoční výstava v Táboře pro 2.A. 
Leden - projektový den na SŠ spojů a informatiky pro žáky 8.třídy, projektový den na SPŠ Tábor pro 
žáky 7.třídy, projektový den na SPŠ Tábor pro žáky 8.A. 
Únor - projektový den na SPŠ Tábor pro 8.B. 
 
 
Výlety: 
          
----------- 
LVVZ – únor 2019 – Pec pod Sněžkou  - žáci 7. – 9. tř.(30 žáků) 
 
 
Kulturní akce 
Divadelní představení: 
říjen–divadlo v Sezimově Ústí pro 3.,4. a 5.třídu,divadlo v MŠ „Šmoulové“ pro 1.a 2.třídu. 
listopad – anglické divadlo v Táboře pro žáky 4.- 6.třídy,anglické divadlo v Táboře pro žáky 8.-9.třídy, 
vzdělávací projekt „Planeta Země“ – Kolumbie pro 6.a 7.tř. v Kině Svět Tábor. 
prosinec -Divadlo Dokola v MŠ „ Čert a Káča“ pro 1.+2.třídy. 
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. 
 
Sportovní akce 
říjen - branný závod  „ O pohár Městské policie Tábor“ na Harrachovce v Táboře. Skvělý výkon 
předvedlo družstvo  9.třídy (Petra Doudová, Aneta Lišková, Denis Prouza, Vladimír Malý), kterému se 
podařilo vybojovat nejcennější 1.místo!!!, dopravní výchova v Táboře pro 4.tř., okresní kolo ve 
stolním tenisu. Naše družstvo chlapců ve složení – David Hák, Vítek Štengl a David Široký vybojovalo 
skvělé 1.místo a postoupilo tak do krajského kola!!! 
listopad –  okresní přebor ve florbalu starších dívek (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí. Děvčata vybojovala 
krásné 1.místo a postupují do krajského kola, které se koná v lednu opět v Sezimově 
Ústí.Blahopřejeme !!!, okresní přebor ve florbalu starších chlapců (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí.Chlapci 
se umístili na 4.místě, okresní přebor ve florbalu mladších chlapců (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí. Chlapci 
se umístili na 6.místě,futsalový turnaj pro žáky 6.a 7.třídy.Hoši vybojovali krásné 2.místo a postupují 
na krajský přebor. 
prosinec – školní vánoční turnaj ve stolním tenise. V kategorii 3. až 5.tř. - 1.místo Štěpán Rejlek, 
2.místo Sebastián Hejný, 3.místo Tomáš Novotný.V kategorii 6. až 9.tř. – 1.místo Vítek Štengl, 2.místo 
Filip Čížek, 3.místo David Hák.     
leden – zahájení kurzu bruslení na zimním stadionu v Soběslavi pro 1.tř. ZŠ a MŠ. Děti absolvují 10 
lekcí pod vedením zkušených instruktorů bruslení, krajský přebor ve florbalu dívek 8.a 9.třída 
v Sezimově Ústí, do kterého děvčata postoupila jako vítězky okresního kola. 
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únor - okresní přebor ve florbalu chlapců 4.a 5.třídy.Náš školní tým přivezl krásný pohár za 
3.místo!,okresní soutěž ve vybíjené žáků 5.tříd. Naši páťáci skončili na krásném 2.místě ze 17 týmů, 
okresní přebor v silovém čtyřboji pro žáky 9.třídy.V soutěži družstev  náš tým ve složení – Denis 
Prouza, Vladimír Malý a Jan Dvořák vybojoval krásné druhé místo ze 7 zúčastněných škol.Mezi 
jednotlivci vynikl skvěle Denis Prouza, který skončil na 3.místě!!!,futsalový turnaj pro žáky 6. a 7.třídy 
 

Ostatní akce 
 
Co jsme prožili v říjnu 2019: 

2.10. – divadlo v Sezimově Ústí pro 3., 4. a 5. třídu. 
2.10. - branný závod  „ O pohár Městské policie Tábor“ na Harrachovce v Táboře. Skvělý výkon 
předvedlo družstvo  9.třídy (Petra Doudová, Aneta Lišková, Denis Prouza, Vladimír Malý), kterému 
se podařilo vybojovat nejcennější 1.místo!!!  
3. a 4.10.  -  dopravní výchova v Táboře pro 4.třídy. 
8.10. - divadlo v MŠ „Šmoulové“ pro 1. a 2. třídu. 
8.10. – třídní schůzky, 
15.10.- exkurze do IQ parku Praha pro 6.třídu. 
16.10.-  vědomostní soutěž „Přírodovědný klokan“ pro žáky 8. a 9.třídy. 
16.10. -  workshop SŠ spojů a informatiky pro žáky 8.tříd. 
17.10. – projektový den na  SZŠ Tábor pro žáky 8.tříd. 
22.10.-  IQ park Praha pro žáky 7.třídy.  
22.10. – okresní kolo škol ve stolním tenisu. Naše družstvo chlapců 6. 7. tř. ve složení – David Hák, 
Vítek Štengl a David Široký vybojovalo skvělé 1. místo a postoupilo do krajského kola!!! 
31.10. – Halloweenská diskotéka pro žáky 1.stupně. Pořádají žáci 9.třídy 

 
Co jsme prožili v listopadu2019: 
1.-2.11. - Halloweenské nocování ve škole pro žáky 2.stupně.  
5.11. – beseda o zemědělství pro žáky 3.třídy. 
6.11.  - anglické divadlo v Táboře pro žáky 4.- 6.třídy. 
7.11.  - anglické divadlo  v Táboře pro žáky 8.-9.třídy. 
12.11.-  okresní přebor ve florbalu starších dívek (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí. Děvčata vybojovala krásné 1. místo 
a postupují do krajského kola, které se koná v lednu opět v Sezimově Ústí. Blahopřejeme !!! 
13.11. - vzdělávací projekt „Planeta Země“ – Kolumbie pro 6.a 7.tř. v Kině Svět Tábor. 
13.11.  - projektový den na SŠ spojů a informatiky pro vybrané žáky 8.třídy. 
13.11.  – beseda k volbě povolání na Úřadu práce v Táboře pro žáky 9.třídy.      
14.11. - okresní přebor ve florbalu starších chlapců (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí.Chlapci se umístili na 4.místě.
  
18.11. – Den demokracie - oslava 30. let od  „Sametové revoluce“. 
19.11. - Den otevřených dveří 
26.11. - okresní přebor ve florbalu mladších chlapců (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí. Chlapci se umístili na 6.místě. 
28.11. – futsalový turnaj pro žáky 6.a 7.třídy. Hoši vybojovali krásné 2.místo a postupují na krajský přebor. 
29.11. – beseda s hercem Janem Potměšilem k 30.výročí „Sametové revoluce“. 
 

Beseda s Janem Potměšilem o výzvách a překážkách 
V pátek 29. listopadu 2019 jsme přivítali ve škole na besedě herce Jana Potměšila. Samozřejmě jsme navázali na 
týden staré oslavy 17. listopadu 1989, jichž byl Jan Potměšil výraznou osobností. Kromě přiblížení třicet let 
starých událostí a pohledu na téma demokracie a svobody nám Jan Potměšil vyprávěl svůj životní příběh. Ten je 
totiž pro žáky (i dospělé) příkladem přijímání výzev a překonávání překážek. To bylo nejdůležitějším vyústěním 
našeho setkání. 

 
 
Co jsme prožili v prosinci 2019: 
3.12. -  Vánoce ve středověku  v Táboře pro třídu 4.A a 4.B.  
4.12. – adventní výlet do Passau (Německo)  pro žáky 7. – 9.třídy. 
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4.12. - Adventní dílna. 
5.12. – Mikuláš ve škole . 
12.12. - projektový den na SPŠ Tábor pro 9.třídu. 
16.12. – školní vánoční turnaj ve stolním tenise. V kategorii 3. až 5.tř. - 1.místo Štěpán Rejlek, 2.místo Sebastián 
Hejný, 3.místo Tomáš Novotný.V kategorii 6. až 9.tř. – 1.místo Vítek Štengl, 2.místo Filip Čížek, 3.místo David 
Hák.    
17.12. - Divadlo Dokola v MŠ „ Čert a Káča“ pro 1.+2.třídy. 
18.12.- vánoční výstava v Táboře pro 2.A. 
20.12. – vánoční zpívání u stromečku ve škole. 
23.12.-3.1. – vánoční prázdniny. 
 
Co jsme prožili v lednu 2020: 
7.1. – třídní schůzky, 
8.1.  -  zahájení kurzu bruslení na zimním stadionu v Soběslavi pro 1.tř. ZŠ a MŠ. Děti absolvují 10 lekcí pod 
vedením zkušených instruktorů bruslení, 
15.1. – krajský přebor ve florbalu dívek 8.a 9.třída v Sezimově Ústí, do kterého děvčata postoupila jako vítězky 
okresního kola, 
21.1. – etiketa stolování ve školní jídelně pro žáky 8.tříd pod vedením SOU Tábor, 
22.1.- projektový den na SŠ spojů a informatiky pro žáky 8. třídy, 
27.7.- projektový den na SPŠ Tábor pro žáky 7.třídy, 
28.1. - projektový den na SPŠ Tábor pro žáky 8.A, 
30.1. – pololetní vysvědčení. 
 
Co jsme prožili v únoru 2020: 

11.2. – okresní soutěž ve vybíjené žáků 5.tříd. Naši páťáci skončili na krásném 2.místě ze 17 týmů. 
18.2. – školní kolo recitační soutěže. Do okresního kola v Táboře byli vybráni – Jan Dafčík  z 2.B, Vít 
Sokol ze 3.třídy, Kristýna Bártová ze 4.A a Markéta Matoušková z 5.třídy. 
19.2. – okresní přebor ve florbalu chlapců 4.a 5.třídy.Náš školní tým přivezl krásný pohár za 3.místo! 
20.2. - okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentoval Michal Vaněk ze 
7. třídy. 
25.2. – projektový den na SPŠ Tábor pro 8.B. 
25.2. – okresní přebor v silovém čtyřboji pro žáky 9.třídy. V soutěži družstev  náš tým ve složení Denis 
Prouza, Vladimír Malý a Jan Dvořák vybojoval krásné 2. místo ze 7 zúčastněných škol. Mezi jednotlivci 
vynikl skvěle Denis Prouza, který skončil na 3.místě!!! 
27.2. - okresní soutěž ve vybíjené žáků 4.tříd.Naše družstvo vybojovalo krásné 3.místo ze 14 
zúčastněných škol! 
28.2.- futsalový turnaj pro žáky 6. a 7.třídy 
28.2.- divadlo Kašpárek v MŠ – Zimní radovánky pro 1. a 2.třídu. 
22.-29.2.- lyžařský kurz v Krkonoších (Pec pod Snězkou). Kurz absolvovalo 30 žáků 7.-9.ročníku. 
 
ZŠ a MŠ Malšice v době koronačasu 
Končí nejpodivnější školní rok v životě všech aktérů školního života: Děti nesměly do školy, učitelé 
nemohli učit, jak byli zvyklí, rodiče museli zařídit mimo jiné i vzdělávání dětí. A všichni byli do situace 
postaveni během hodiny bez možnosti přípravy a bez časového výhledu.  
Nechci se rozepisovat o složitosti situace, spíše popíšu technicky, jak období probíhalo.  
 
11. 3. 2020 jsme zahájili karanténní provoz v ZŠ. 
26. 3. 2020 jsem ukončili provoz i MŠ a ŠJ. Snažili jsme se udržet provoz obou zařízení co nejdéle. 
V dubnu 2020 proběhl zápis prvňáčků na dálku, nakonec jsme zapsali 30 dětí a dohodli jsme se 
zřizovatelem otevření dvou prvních tříd. Nové financování a nové prostory školy to umožňují, navíc 
každé příchozí dítě do tohoto ročníku budeme schopni přijmout. O smysluplnosti výuky v menším 
počtu ani nemluvím.  
V květnu 2020 jsme zapisovali do MŠ. Opět jsme zaznamenali velký zájem o naši školku z okolních 
obcí. Museli jsme tak odříci XX žadatelů.  Ale logicky uspokojujeme žádosti malšických rodičů, proto i 
Městys Malšice rozšiřoval prostory školky.  
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11. 5. 2020 jsme po dohodě se zřizovatelem znovuotevřeli MŠ, Malšice byly mezi prvními. Dodržení 
hygienických požadavků v době nouzového stavu jsme zvládli, bylo třeba pomoci rodičům, kteří 
potřebovali nastoupit do zaměstnání.  
11. 5. 2020 otevíráme školu pro žáky 9. třídy pro přípravu na přijímací zkoušky na střední školy. 
Učitelky matematiky a českého jazyka systematicky pracovaly s žáky 4 dny v týdnu. S radostí 
konstatuji, že všichni uspěli a jsou přijati na vybranou střední školu. 
25. 5. 2020 dochází v souladu s manuálem MŠMT školu pro 1. stupeň. Připomínám, že tento manuál 
neuvažoval běžnou výuku, počítal s pomocí rodičům, kteří potřebují jít do zaměstnání nebo výuku na 
dálku nezvládali, a to za dozoru vychovatelek a asistentek. Přesto bylo přihlášeno 72% žáků k této 
omezené výuce! Zásadním faktorem bylo prohlášení učitelů, že se na děti těší a rádi by je učili ve 
škole. Proto jsme nabídli, že pokud to počty přihlášených dovolí, budou žáci u svých učitelů. Povedlo 
se to, pouze jediná ze sedmi skupin 1. stupně (max. 15 žáků) neměla svého učitele. Musím pochválit 
pedagogy, kteří v několika případech dopoledne učili ve třídě, pak zajišťovali učivo pro žáky, kteří se 
do patnáctičlenné skupiny nevyšli a byli v jiné skupině, po obědě pak učili na dálku žáky, kteří zůstali 
doma. Rád to zdůrazňuji, protože jsem se setkal s názorem, že učitelé mají delší prázdniny.  
8.6.2020 otevíráme omezenou výuku i žákům 2. stupně opět pod přísnými pravidly manuálu MŠMT. 
Výuku jsme připravili na celé dopoledne vždy ve dvou výukových blocích s učiteli 2 stupně. Této 
možnosti využilo (pokud nepočítám deváťáky, kteří dělali přijímačky) opět cca 70% žáků.  
V pátek 26. 6. 2020 jsme rozdali vysvědčení a ukončili tento podivný čas. Co nám ukázal? Všechno zlé 
je pro něco dobré. Využili jsme tento čas k naučení nových dovedností, učili jsme (učitelé, žáci, 
rodiče) novým komunikacím na dálku, využívali naplno našeho elektronického systému Edupage, 
nových možností hodnocení. Ne vše se podařilo hned, ne vše bylo ideální. Přesto si troufám tvrdit, že 
jsem celkově jako škola a školka obstáli.  
 

 

 
DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků) 
H. Dolejší – Reedukace specifických poruch učení, Odklad školní docházky 
L. Kubrová - Reedukace specifických poruch učení 
J. Randlová – školení výuka německého jazyka, Atraktivní a efektivní vyuč. metody ve výuce,Zavádění 
formativního hodnocení 
Celý pedag.sbor – Formativní hodnocení 
J. Mužíková – kurz anglického jazyka  
J. Mašková - kurz anglického jazyka 
E. Vaňková - kurz anglického jazyka 
K. Albrechtová - kurz anglického jazyka 
L. Kubrová – studium výchovného poradenství 
M. Nohavová – Tvořivostní dílny, výuka 1.st.,Činnostní výuka na 1.st. 
P. Šimáková – Komunikace školy s rodiči – vedení 
P. Klíma – Nakopněte svoji školu – festival  vzdělávání 
K. Zůbková - Trénink koordinátora parlamentu 

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  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 září 2020 přibyl do školní jídelny nový konvektomat – velká pomoc pro kuchaře. 
Tento školní rok byl poznamenán epidemií (později pandemií) koronaviru – od půlky března byly 
zavřené všechny školy, následně i mateřské školy. Otvírat se začaly až 25.5. a to jen pro děti, které 
měly zájem do školy přijít – vytvářely se 15-ti členné skupiny. Škola ve Slapech od půlky března do 
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konce školního roku vůbec stravu pro školáky neodebírala – nesplňovali přísné hygienické podmínky 
dané státem. Děti si tam nosily oběd z domova. Celá koronavirová pandemie se tudíž projevila i na 
počtu obědů, které jsme letos uvařili. Ve všech kategoriích jsme uvařili výrazně méně než v minulých 
letech. 
 
Statisticky:  

Uvařené obědy: září 2019 - srpen 2020 
zařízení ZŠ Malšice ZŠ Slapy   

     celkem 
MŠ 9593 4050 13643 
 7-10let 11560 3818 15378 
11-14 let 10538 1116 11654 

15let 2653  2653 

zaměstnanci 7983 1525 9508 

cizí strávníci 7485  7458 
 
Úhrnem ŠJ připravuje stravu pro 470  strávníků.   
 
Kromě obědů připravuje školní jídelna ještě ranní a odpolední svačiny do MŠ Malšice a do MŠ Slapy,  
 
MŠ Malšice:     MŠ Slapy:    
RS 9842   RS 4121   
OS 7271                OS  3236 
RS – ranní svačina, OS – odpolední svačina 
 
 
Zaměstnanci školní jídelny: 

Vedoucí ŠJ Brunová Iveta 

Vedoucí kuchař Drda Roman 

Kuchařka Ryjáčková Lenka 

Pomocná kuchařka Matějčková Jitka 

Pomocná kuchařka Karolína Holakovská  

Pomocná kuchařka 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 2019/2020 
 

V tomto školním roce navštěvovalo školní družinu, která má 4 oddělení, celkem 100 dětí a do 
školního klubu bylo zapsáno 7 dětí z 5. a 6. třídy. Školní klub nabídl 17 kroužků, ve kterých pracovalo 
celkem 165 dětí. 

 
V I. oddělení, které vedla vychovatelka Helena Trojáčková, bylo zapsáno 30 dětí z 1. a 2. třídy 

k pravidelné docházce. Děti pracovaly dle ročního plánu motivované celoroční hrou s názvem 
Radílkovo detektivní dobrodružství. V každém měsíci měl skřítek Radílek připravené úkoly, které 
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společně děti plnily formou her a řešením různých zajímavých situací. Úkolem bylo vzájemně si 
pomáchat, dodržovat stanovená pravidla, poznávat něco nového a hlavně se dobře bavit. Radílek nás 
zavedl například mezi kamarády, dále mezi draky papíráky nebo jsme společně hledali kouzelnou 
hvězdu a ty nejkrásnější Vánoce. V dopise nám Ježíšek prozradil, že největší dárek dostaneme 
v lednu. Všichni jsme věděli, že to bude nová družina, jejíž výstavbu jsme denně pozorovali. Celý 
podzim jsme také věnovali kreslení, malování a tvoření obrázků pro výzdobu nového oddělení, na 
které jsme se všichni těšili. V pondělí 13. ledna 2020 byl konečně den, kdy jsme se mohli radovat 
z krásného nového prostředí ve školní družině. Velice za to děkujeme nejen Ježíškovi. 

Leden i únor jsme prožili v radostné náladě s ledovou královnou a plně jsme si užívali nového 
prostředí. Zpívali jsme, dramatizovali pohádku a vyprávěli si příběhy se zimní tématikou. Radílek nás 
pozval do světa sportů, poznávali jsme symboly kamarádství všech zemí – 5 barevných kruhů a 
seznámili se se zvyky a tradicemi různých národů. 

Březen přinesl pro nás všechny neradostnou zprávu, škola i školní družina byly od 11.3.2020 
uzavřeny na základě Mimořádného opatření ČR. Neradi jsme se loučili s Radílkem i novou družinou. 
Do školní družiny se děti již v tomto školním roce nevrátily. 

 
Ve II. oddělení, které vedla vychovatelka Radka Švadlenková, bylo zapsáno 26 dětí ze 2. a 3. 

třídy. V průběhu roku se společně zaměřovali na dodržování pravidel a rozvíjení kamarádských 
vztahů. Uspořádali závody ve skládání a házení papírových vlaštovek. Sbírali přírodniny, které využili 
ke skupinové hře „Strom přátelství“. Zahráli si společně družinový maraton nebo např. soutěž „Král 
koleček“. Ve hře na zdravotníky se zaměřili na správné hygienické návyky, oblékání se v zimě, 
otužování a posilování zdraví. V březnu začali pracovat s Atlasem rostlin a živočichů, ale jejich práce 
byla opět přerušena 11.3.2020 uzavřením všech škol z důvodu koronavirové epidemie. 

 
Do III. oddělení, které vedla vychovatelka Radka Křivánková, bylo zapsáno 27 dětí ze 3. a 4. 

třídy. Činnosti a hry ve školní družině byly zařazovány dle plánu a ročního období. Většina činností 
byla spojována s pohybem venku na školním hřišti. Oblíbené tradiční míčové hry např. fotbal, 
košíková, vybíjená děti využívaly k nutnému pohybu a relaxaci. Ve třídě, kde děti trávily čas při 
nepříznivém počasí, hojně využívaly různé stavebnice, ze kterých tvořily dle plánků i vlastní fantazie. 
Též rády kreslily a tvořily z různých materiálů. Vytvářely dárky a dekorace pro svoji třídu školní 
družiny. Velmi se dětem dařilo a líbilo dlabání dýní nebo např. tvoření přáníček a dárků z čajových 
sáčků. V průběhu roku pravidelně navštěvovaly místní knihovnu v rámci programu „Čtení na 
pokračování“. 

 
IV. oddělení vedla vychovatelka Ilona Švadlenková, v tomto oddělení bylo zapsáno celkem 17 

dětí ze 4. a 5. třídy, 7 dětí z 5. a 6. třídy bylo zapsáno do školního klubu. Činnosti tohoto oddělení byly 
zařazovány též dle ročního plánu a konkrétní situace. Děti dostatečně využívaly školní hřiště pro 
míčové a závodivé hry a hlavně pro pohybové vyžití a odpočinek dětí. Ve třídě, která nahrazovala 
školní družinu, děti využívaly různé stavebnice. Velmi si oblíbily např. Merkur nebo Megformers, a 
vytvářely různé nápadité stroje, auta budoucnosti apod. Též jako ostatní děti rády kreslily, malovaly a 
tvořily. Zvláště zdařilé byly nápady a návrhy společenských šatů i obleků, které vytvořily. Dobře se 
bavily i při různých hrách jako pantomima, improvizované scénky i divadelní představení, které 
zahrály pro kamarády. Často luštily přírodovědné kvízy a různé smyslové hry dle plánu. Navštěvovaly 
společně s dětmi III. oddělení, místní knihovnu, učily se vyhledávat knihy a orientovat se v knihovně. 

  
Pravidelně v naší školní družině byla pořádána každý měsíc společná akce, kde se děti 

poznávaly, učily se spolupracovat, pomáhat si a společně se bavit. V září již tradičně jsme vítali 
prvňáčky, kde starší děti připravily malé dárky a společně si zahrály různé hry. Dále jsme uspořádali 
tvoření mandel z přírodnin, velmi povedená byla bramboriáda s pečením brambor, zdobení perníčků 
a vánoční zvyky, družinový karneval s klaunem, tancem a zábavou. V tomto roce jsme ještě stihli 
stavět domy pro Malšice z různých stavebnic, kostek a tvarů. Ostatní plánované akce již nebyly 
splněny z důvodu uzavření škol. 
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Poděkování v tomto školním roce patří všem dětem za pomoc, ochotu a hojnou účast při 
všech společných akcích, ale hlavně vychovatelkám za přípravu a organizace akcí a také za výzdobu 
nových prostor školní družiny. 

XI. Mateřská škola 

Mateřská škola při ZŠ a MŠ Malšice, 391 75 Malšice 288 

Vedoucí učitelka: Bc. Alena Šimáková  
 
1. třída            Kateřina Peštová, Dis  
                         Hana Marešová   
           Chůva: Štěpánka Vondráčková 
 
 2. třída            Bc. Aneta Rypáčková 

             Petra Matějčková, Dis. 
Asistentka pedagoga :Hana Skalníková - nástup 2/2020 

 
3. třída             Marcela Trsková 
  Bc. Alena Šimáková  
Asistentka pedagoga: Světlana Kostrounová 
 
4. třída  Zdeňka Vondrušková  

Mgr. Lucie Vondrušková,  
 
Provozní doba: 6,00 – 16,30 hod. 
 
 Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělání  2 - 7letým dětem 
Ve školním roce 2019/2020 se zde vzdělávalo 89 dětí. Vzdělávání probíhalo ve čtyřech celodenních 
třídách. Třídy jsou 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 
14. Tato pozice se nám velmi osvědčila a je přínosná nejen pro děti, ale i pro učitelky. V tomto 
školním roce byly diagnostikovány 4 děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedno s 2. stupněm 
podpůrných opatření (PO) bez podpory asistenta, dvě se stupněm PO č. 3. Těmto dětem byl přidělen 
sdílený asistent. Poslední je se 4. stupněm  PO, které má také asistenta pedagoga. 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.  

V tomto školním roce pracovalo v MŠ 8 učitelek, z toho 3 s vysokoškolským vzděláním, 2 
s ukončeným vzděláním na VOŠ, 1 chůva, 2 asistentky 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.  
 
 
 
 
 
DVPP 
Mgr. Lucie Vondrušková – Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky    (27.11.2019) 
                                               Individualizace vzdělávání v praxi mateřské školy ( 22.7.-23.7.2020) 
Kateřina Peštová, Dis.      – Rozvoj komunikativních dovedností u dětí předškolního  a       
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                                                mladšího věku (8.11.2019) 
Bc. Alena Šimáková          -  Co se skrývá za bludným kořenem  - envirometrální výchova 
                                                 (27.9.2019) 
Marcela Trsková                – Učíme se venku – (14.10.2019) 
Petra Matějčková, Dis.     -  Co se skrývá za bludným kořenem  (29.5.2020) 
                                                 Kurz pro pedagogy žáka s poruchou autistického spektra  
                                                 (27.-28.8.2020) 
Bc. Aneta Rypáčková         – Žáci s mentálním postižením – 19.11.2019 
                                                 Hurvínkovy cesty do přírody 28.5.2020 
                                                 Jak rozvíjet komunikaci u dětí s poruchou autistického spektra              
                                                 (29.5.2020) 
                                                 Kurz pro pedagogy žáka s poruchou autistického spektra  
                                                 (27.-28.8.2020) 
                                                 Osobnostně sociální rozvoj předškolního pedagoga 
                                                 (22.7.-23.7.2020) 
Světlana Kostrounová       – Žáci s mentálním postižením  (19.11.2019) 
 
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, docházely na setkání v centru kolegiální podpory v oblasti čtenářské 
pregramotnosti pořádaný MŠ Duha Soběslav. Dále pak studují v rámci samostudia odbornou 
literaturu, kterou je průběžně doplňována školní knihovna. 
 
ŠVP byl v tomto školním roce doplněn o dva projekty: 
 „ 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 

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. 
 
„ Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“  
Hlavní cíl projektu:  
Pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevujeme svět. 
Obsah projektu: 
Přirozená cvičení–atletika 
Obratnost-gymnastické dovednosti 
Manipulace s míčem 
Netradiční činnosti 
Rozvíjení poznání 
 
Projekt vznikl ve spolupráci s Českou obcí sokolskou. Je zaměřen na zvýšenou pohybovou gramotnost 
dětí. V rámci projektu děti plní úkoly v pěti oblastech. Každá věková skupina má své specifické úkoly.   
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Kategorie 1   věk 3-4 roky 
Kategorie 2  věk 4-5 let 
Kategorie 3  věk 5-6 let 
 
Plán EVVO PV  
V tomto roce jsme vytvořili dodatek ŠVP (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta), který byl 
součástí žádosti o dotaci na přírodní zahradu. 
Dílčí cíle:  
• seznamovat děti s místem a prostředím, kde žijí, vyhledávat kontakt s přírodou, trávit v ní 
volný čas 
• zapojit do aktivit a činností prospěšných pro utváření pozitivního vztahu k přírodě, městu, 
naší planetě Zemi a sounáležet s ní 
• vést k základnímu povědomí o přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jejich 
rozmanitostech, proměnách a vývoji 
• vytvářet příležitosti k pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí 
chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit současně 
• vést k utváření životních postojů, zodpovědnému chování a jednání vůči přírodě, směřovat 
na cestu ekologického a permakulturního myšlení 
• vést děti, zaměstnance školy, rodiče k aktivnímu třídění odpadů, šetření energiemi 
• navázat na aktivity a zkušenosti z předchozích let 
 
Spolupráce s rodiči, ZŠ, městysem a spolky. 

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 a vánočního zpívání v MŠ. 
V roce 2020 nám tyto záměry přerušilo uzavření základních škol, omezení nařízená vládou 
v souvislosti s rozšířením onemocnění covid 19. 
 
Covid 19 
Dne 26. 3. 2020 došlo k uzavření i naší mateřské školy. Během uzavření školy učitelé pravidelně 
udržovali komunikaci s rodiči a dětmi.  
Komunikace a distanční vzdělávání probíhalo 3 způsoby: 
1. e-mail 
2. facebooková skupina 
3. aplikace Zoom 
Učitelé připravovali dětem drobné úkoly, poskytovali rodičům materiál a náměty pro rozvoj dětí. 
Dávali jim zpětnou vazbu a udržovali děti v aktivitě a kontaktu. I když distanční vzdělávání nebylo 
povinné, do těchto aktivit se zapojilo zhruba 70% rodičů a dětí z celé MŠ. 
11. 5. 2020 jsme znovuotevřeli MŠ v plné kapacitě. Byl upraven provozní řád a organizace 
vzdělávání tak, aby odpovídala vládním nařízením. 
 
Materiální vybavení 
Ve třídách jsou každoročně obměňovány didaktické vzdělávací pomůcky a hračky dle potřeby. 
 V roce 2019/2020  došlo k výměně koberce, garnýží a záclon ve 4. třídě, byly pořízeny polepy na 
schodiště.   
 
Vzdělávání 
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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.  
1x týdně je v MŠ „terénní den. Vzdělávací nabídka se hned po dopolední svačině přesouvá ven. 
Využíváme co nejvíce prožitkové učení a snažíme se děti vést v souladu s principy permakultury. 
 
Kroužky: Pěvecký, Hra na zobcovou flétnu, Keramický, Pohybové hry  
 
Kurz bruslení: proběhl v rozsahu 9 hodin 
                       poslední hodina byla zrušena z důvodu vládních omezení v souvislosti s Covid 19 
                        počet zúčastněných dětí   34  
Kurz plavání: proběhl v rozsahu 1 hodiny 
                        další lekce byly zrušeny z důvodu vládních omezení v souvislosti s Covid 19 
Další akce:  
září –   třídní schůzky s rodiči 
říjen-       Dýňohrátky – projektový den, akce s rodiči 
listopad- členové jihočeské filharmonie v MŠ – hudební pohádka 

   Muzeum Lega Tábor – 3.třída  
   Martinský průvod – společná akce s rodiči a KPŠ 

prosinec-hudební vystoupení u rozsvěcení vánočního stromu v Malšicích 
    Mikuláš v MŠ – spolupráce se ZŠ 
    vánoční setkání a dílničky s rodiči 
leden-      sférické kino v MŠ 
únor-       dopravní hřiště v Táboře (4. třída) 
                 Sladovna Písek- výstava „Všude papír“ a „Mraveniště“ (2. a 3. třída) 
                 1. masopustní průvod  
 
Akce připravované ve spolupráci s KPŠ, Základní školou Malšice, TJ Malšice, Městysem: 
                   Martinský průvod (vystoupení dětí z MŠ) 
       Rozsvěcení vánočního stromu (vystoupení dětí z MŠ)  

      pravidelné návštěvy knihovny (předškoláci) 1x za měsíc 
Akce připravené pro rodiče a děti: 
        Dýňohrátky 
                     Vánoční setkání spojené s dílničkou 
                     Letní zakončení školního roku, pasování předškoláků   
Doplňující aktivity: 
      logopedická depistáž Mgr. Drápalové v MŠ (říjen) 

     sreening školní zralosti pracovníky PPP v MŠ   (leden) 
      Oční vyšetření dětí přímo v MŠ (leden) 
      2x ročně focení dětí  

 
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. 
 
Zápis do mateřské školy v Malšicích na rok 2020/2021 
Zápis pro nově přijaté děti na školní rok 2020/2021 proběhl řádně, v termínu 4. 5. - 15. 5. 2020, 
přesně podle doporučení a manuálu z MŠMT. 
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Zápis proběhl bez přítomnosti dětí. 
K zápisu dorazilo 41 žádostí o přijetí. 
Přijato bylo 29 dětí. 
Nebylo vyhověno 12 žádostem. Z toho 4 spádovým dětem, které dosáhnou třetího roku až v roce 
2021. 
  
Odchod dětí z MŠ 
29 dětí řádně – červen 2020 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Zhodnocení a závěr 
 
Dovolím si tři závěry na konec, které vypluly z covidového roku: 

1. Živý učitel je nade vše.  

2. Je normální chodit do školy. 

3. Bez komunikace s rodiči a s žáky to nejde. 

Děkuji učitelům i provozním zaměstnancům za práci. Děkuji zřizovateli za podporu. Především děkuji 
rodičům, oni museli skloubit zaměstnání, rodinu a vzdělávání dětí!!!!! Bez vás bychom to nedali.  
 
 
 
V Malšicích 12.10.2020 
 
 
Zprávu vypracoval : Mgr. Pavel Klíma 
   ředitel ZŠ a MŠ Malšice 


