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• Úvod  
 
Školní rok 2008/2009 byl rokem projektů. Škola sama dokončovala projekt Comenius, zaváděla 

projekt Zahrada. Vedení přitom usilovně pracovalo na podávání projektů využívající evropské peníze na 
zkvalitnění materiálních podmínek vzdělávání. Mnoho práce v tomto směru uděláno, nyní všichni 
netrpělivě čekáme, jak dopadneme. Pokud žádosti v programech OPVK a ROP vyjdou čeká nám další 
velké množství práce, na kterou se ale velmi těšíme. 
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• Charakteristika  školy 
 
Základní škola a Mateřská škola Malšice  

Malšice č. 232, 391 75 
č. tel. 381 277 440 
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 Marie Pánová, Malšice 391 75 

 
Škola zahrnuje:  1. stupeň - 1. až  5. ročník –  76 žáků 
                                 2. stupeň - 6. až  9. ročník -   85 žáků 
                                      CELKEM    161 žáků      
Mateřská škola – Tel. 381 277 429 

    3 oddělení,  70 dětí 
Školní družina - Tel. 381 277 405 

  2 oddělení,  60 žáků 
Školní klub  - Tel. 381 277 440 

45 žáků 
Školní jídena - Tel. 381 277 431 

300 jídel 
Školní jídelna – výdejna MŠ  - Tel. 381 277 431 

54 stravovaných 
   
Při škole působí občanské sdružení Klub přátel školy. 
 
 

• Přehled učebních plánů, výchovy a vzdělání 
 
 
VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM 
Učební projekt Základní škola a  
(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.j.: 16 847 / 96-2) 
ŠVP ZŠ Malšice „Všeobecná základní škola“ (vydáno 22.6.2007) 
 
Počet žáků v jednotlivých třídách k 1.9.2008: 

roč. I II III IV V I-V VI VII VIII IX VI-IX I-IX 

třídy 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 9 

žáci 13 20 17 10 16 76 11 21 26 27 85 161 
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  Rozmístění žáků 9.ročníku  školní rok 2008/09 
Příjmení, jméno                           Obor                                         Škola 
Beneš Filip  Ekonomické lyceum OA a VOŠE 
Benešová Alena  Technické lyceum  SPŠSS  
Berka Jiří   Elektrotechnika  COP 
Brádka Jaroslav  Technické lyceum  SPŠSS 
Drtinová Simona  Obchodní akademie OA a VOŠE  
Hejna Žaneta  Obchodně podnik.činnost SŠ obch.řem. 
Kaisler Lukáš  Informační technologie COP 
Křivánková Aneta  Ekonomika podnikání VOŠ a SZeŠ 
Kučera Petr  Instalatér   SŠ obch.řem. 
Kvasničková Iveta  Cukrář   SŠ obch.řem. 
Matoušek Libor  Truhlář   SPŠSS  
Miňha Michal  Mediální tvorba  SPŠK 
Nováková Petra  Obchodní akademie OA a VOŠE 
Nováková Zuzana  Ekonomika podnikání VOŠ a SZeŠ 
Novotný Pavel  Strojírenství  SPŠSS 
Sassmannová Marie Hotelnictví  Cestovní ruch ČB 
Sklenářová Veronika Ekonomika podnikání VOŠ a SZeŠ 
Smrž Josef  Mechanik elektronik Spoje 
Suda Martin  Technické lyceum  SPŠSS  
Sychra Jan  Opravář zeměděls.strojů SOUT Soběslav 
Tomečková Jana  Kuchař-číšník  SŠ obch.řem 
Zbořil Vít   Truhlář   SPŠSS 
Bilec Miroslav   Opravář zeměděls.strojů SOUT Soběslav 
Strnad Michal  Mechanik opravář motor,voz. SŠ obch.řem. 
Balá Šárka  Kuchař-číšník  SŠ obch.řem 
Holá Kristýna  Stavebnictví  SPŠSS  
Zuntová Kateřina  Pěčovatelské práce OU, PŠ a ZŠ Soběslav 
Drtinová Veronika  Technické lyceum  SPŠSS 
   
 
Integrované děti: 

počet 1.st.:    2          2.st:   1 
                     
V tomto školním roce opustili školu tito žáci:  
Žikmundová Monika – 2.tř.,přestup na ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 
Žikmund Martin – 2.tř., přestup na ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 
Klasová Šárka – 4.tř., stěhování do Mladé Vožice 
 
Během školního roku začalo navštěvovat školu tito žáci:  
Chmelař Michal – 2.tř. 
Dvořáková Markéta – 5.tř. 
Horáček Martin – 8.tř. 
 

 IV. Údaje o  inspekcích 
 
 16.-19.února 2009 proběhla v ZŠ a MŠ Malšice inspekce ČŠI.  
Předmětem bylo: 
- Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou školou, 
základní školou dle § 175 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona). 
- Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních 
vzdělávacích programů. 
- Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich soulad s právními 
předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 písm. c) 
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školského zákona. 
- V rámci institucionálního hodnocení školy byla ČŠI sledována oblast využívání informačních 
a komunikačních technologií (dále ICT) ve vzdělávání žáků. 
 
Celkové hodnocení školy 
Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. 
Škola umožňuje rovnost v přístupu ke vzdělání. Účelně využívá finanční zdroje z dotací 
a prostředky z rozvojových programů. Vzdělávání probíhá v souladu s platnými učebními 
dokumenty. Děti a žáci jsou ve škole vzděláváni v bezpečném prostředí. 
Pozitiva: 
W Změna vnitřního klimatu školy za posledních šest let 
W Vnitřní i vnější informační systém školy 
W Zapojení školy do společenského, kulturního a sportovního života obce 
W Nadstandardní materiální podmínky vzdělávání žáků 
W Vzdělávání probíhá v pozitivní atmosféře vzájemného respektu, škola zohledňuje 
vzdělávací potřeby jednotlivců 
Příležitosti k rozvoji: 
W Orientace dalšího vzdělávání pedagogů na nové vzdělávací strategie v souladu 
s rámcovými vzdělávacími programy 
W Užší propojení mateřské školy se základní školou v pedagogické radě, zkoordinování 
vedené dokumentace 
 
Více na www.csicr.cz 
 

V. Údaje o pracovnících školy 
 
Pedagogičtí pracovníci školy: 

Pedagogičtí pracovníci Třídnictví Vyučuje předměty Počet žáků 

Mgr. Pavel Klíma  ČJ,VV  
Mgr. Pavla Maňásková  TV  
Mgr. Alena Jeličová 1.tř. 1.st.,VV 13 
Mgr. Šárka Vávrová 2.tř. 1.st.,HV 19 
Lenka Křížová 3.tř. 1.st., E 17 
Mgr. Martina Nohavová 4.tř. 1.st.,VV 10 
Mgr. Lucie Šilhavecká 5.tř. CH, Př,  PČ 14 
Mgr. Jana Krejčířová 6.tř. ČJ, D, Z 11 
Mgr. Vlasta Kohoutková 7.tř. ČJ, OV, RV, PČ 21 
Mgr. Věra Placatová 8.tř. ČJ, AJ, HV 25 
Jan Svoboda 9.tř. M, F 26 
Jitka Heinrichová  1.st  
Nina Jindrová  AJ  

 
Externí učitelé: 1 
Pracovníci v důchodovém věku: 1                            nekvalifikovaní: 3 
Výuka náboženství: 

Ve šk. roce 2008/09 probíhala výuka náboženství pod vedením katechetky římskokatolické 
církve Lenky Křížové. Přihlásilo se 16 dětí.  
Ostatní pracovníci základní školy: 
Hospodářka školy –  Ing. Alena Křížovská  
 
Školník – Miroslav Drtina 
Uklízečky – Jana Novotná, Marie Koblasová, H, Trojáčková (ŠD) 
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VI.  Výkon státní správy 
 

Dle nového školského zákona byla v rámci součásti ZŠ vydána tato správní rozhodnutí: 
- přijetí do ZŠ …  27 
- o odkladu pov. šk. doch. …  5 
- o prominutí poplatku za MŠ, ŠD či ŠK … 2 

 

VII.  Další údaje o škole   
 
   …zájmové kroužky na škole – ŠKOLNÍ KLUB: 
Pěvecký kroužek –MŠ– pí M. Pánová 
                                 3. – 6. třída – pí Š. Vávrová 
Keramický kroužek –MŠ, 1. a 2. třída – pí M. Svobodová 
                                     3. – 9. třída – pí M. Svobodová 
Výtvarný kroužek –1. – 2. třída – pí H.Trojáčková 
                                 3. – 5. třída – pí M. Nohavová 
                                 6. – 9. třída – p. P. Klíma 
Kroužek šikovných rukou –1. – 9. třída – pí Zbořilová a pí Tomčalová 
Kroužek šperkařství- 5. - 9. třída – pí M. Nohavová  
Počítačový kroužek –1. – 4. třída – p. Ing. J.Kárník 
                                     5. – 9. třída – p. Ing. J.Kárník 
Florbal –1. – 5. třída – p. J. Sojka 
               6. – 9. třída – p. J. Sojka 
Basketbal –5. – 9. třída – p. L.Křivánek 
Turistický kroužek –3. – 9. třída – pí O. Kostrůnková 
Šikovná vařečka (kroužek vaření) – 1.-9.ročník – pí L.Křížová 
Aerobik –1. – 9. třída – V. Benešová 

 
Exkurze: 

říjen – prezentace SŠ a OU – 9tř. 
listopad – Úřad práce v Táboře – 9.tř., návštěva COP v Sez.Ústí – 9.tř. 
červen – návštěva COP v Sezimově Ústí – 8.tř. 
 

Výlety:  
1.tř. – ZOO Hluboká n.Vltavou 
2.tř. – Zámek Žirovnice 
3.tř. – Chotoviny 
4.tř.-  Český Krumlov 
5.tř.-  Zámek Žirovnice 
6.tř. - Praha 
7.tř. – okolí Malšic 
8.,9.tř.- vodácký kurz na raftech - Vltava 
9.tř.- cyklistický výlet – okolí J.Hradce 
6. – 9.tř. – Babice u Uherského Hradiště 

 
LVVZ – únor 2009 – Pec pod Sněžkou  - žáci 7., 8. a 9. tř.( 32 žáků) 
 
 
 
Kulturní akce 
 

Divadelní představení: 
říjen – divadlo „Chytrá horákyně“ – 1.- 3.tř.+MŠ,divadlo „Okýnko“ – 1.- 2.tř.+MŠ, divadlo v Táboře „Bylo 
nás pět“ – 2.st. 
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prosinec – divadlo v Táboře „Princ a chuďas“ – 2.st.,divadlo v KD Malšice „Divadelní učebnice“ – 2.st. 
březen – divadlo „Okýnko“ – 1.,2.tř.+MŠ 
duben - divadlo v Táboře „Hodina zpívání – zkoušení“ – 1.- 8.tř. 
květen – divadlo „Okýnko“ – 1. – 3.tř. 
 
Sportovní akce 
říjen – mobilní dopravní hřiště – 1.- 5.tř.+MŠ 
listopad – závody v plavání – 4.,5.tř. 
prosinec – bruslení v Táboře – 6.tř.,začátek plaveckého výcviku v Táboře – 2.,3.,4.tř.+MŠ, okresní 
přebor ve florbalu chlapců – 8.,9.tř. 
březen – okresní a krajský přebor ve florbalu dívek – 8,.9.tř., dívky obsadily 3.místo v okrese a 5.místo 
v kraji, pěvecká soutěž „Jihočeský zvonek“ – Sára Švadlenková, Zuzana Váchová, okresní soutěž 
v basketbalu dívek 
duben – okresní přebor v basketbalu chlapců, okresní přebor ve florbalu chlapců – 1.st.,fotbalový turnaj 
„ Coca-cola Cup“ – 6. – 9.tř., okresní přebor ve florbalu chlapců – 6. – 7.tř. 
květen – dopravní výchova – 4.tř.,kopaná Mc Donald’s Cup – 1.- 3.tř.,basketbalový turnaj „O pohár 
starosty Borotína“ chlapců – 2.místo a dívek 3.místo, vodácký kurz na raftech na Vltavě – 
8.,9.tř.,okresní přebor v kopané 6.- 8tř.,školní  atletická olympiáda žáků 1.stupně 
červen – okresní přebor v kopané – 6. – 7.tř., atletická olympiáda v Táboře pro 1. a 2.st. 
 
Ostatní akce 
říjen – Halloweenská diskotéka pro 1.st. 
listopad – vítání občánků – 3.tř. 
prosinec – Vánoční trh v Malšicích, kino v Bechyni „Kozí příběh“, Vánoční koncert ZUŠ Sezimovo Ústí 
leden – výchovné představení na prevenci sociálně patologických jevů – 1.a 2.st., okresní kolo 
dějepisné olympiády – 10.místo Kristýna Holá, okresní kolo chemické olympiády – Veronika Drtinová 
únor – okresní kolo olympiády v AJ – 2.místo Dominika Boháčová, školní kolo matematické 
Pythagoriády 
březen – výchovně vzdělávací koncert Big band ZUŠ Sezimovo Ústí, okresní soutěž dětských recitátorů 
– 1.místo Matouš Klíma, vystoupení 3.tř.k MDŽ ve Slapech, celostátní matematická soutěž Klokan pro 
žáky 2. – 9.tř. 
duben – Velikonoční dílna,Velikonoční koncert, Festival filmů „Jeden svět“ – 9.tř., testování SCIO – 
5.tř.,krajské kolo v recitační soutěži – Matouš Klíma 4.místo , přírodovědná soutěž ke „Dni Země“ – 
1.st. 
květen – přednáška na prevenci SPJ (AIDS, vztahy a sex) – 8.,9.tř., okresní kolo  matematické 
Pythagoriády – Vojtěch Sassmann, Jakub Váňa, přírodovědná soutěž „Příroda ČR“ – 1.místo žáci 4.-
5.třídy., zájezd do Londýna žáků 2.stupně. 
červen – Husitské dny v Táboře – 7.tř., školní akademie, vzdělávací program Letové ukázky dravců a 
sov, 5.ročník Českomoravského kutálení, přednáška na téma Prevence úrazů, Den ochrany člověka za 
mimořádných událostí, výtvarná soutěž „Červen – měsíc myslivosti“. 

Při škole pracuje nadace Klub přátel školy – spolupráce velmi dobrá.  Klub pořádá pro děti 
během roku několik akcí ( Mikulášská besídka, Den dětí, výlety …) 
 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP: 
 
Maňásková P. – Seminář školních metodiků prevence, Tvoříme s netradič.materiály, Normální je 
nekouřit, Program prevence šikany 
Kohoutková V. – Seminář výchovných poradců, Tvoříme s netradič.materiály, Výchovný poradce – 
dokumentace, Výchova ke zdraví 
Klíma P. – Školení ředitelů škol, Seminář – NAEP 
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Jindrová N. – Výuka jazyků 
Placatová V. – Výuka jazyků 
Křížovská A. – Účetnictví, Tvoříme s netradič.materiály, Daň z příjmu, Seminář – finance 
Kostrůnková O. – Tvoříme s netradič. materiály 
Jeličová A. - Tvoříme s netradič. materiály, Výuka prvouky nově 
Heinrichová J. - Tvoříme s netradič. materiály 
Krejčířová J. - Tvoříme s netradič. materiály, Nuda při češtině aneb na češtinu jinak 
Nohavová M. - Tvoříme s netradič. materiály, Výuka prvouky nově 
Svoboda J. – Požární prevence 
Pánová M. – Řeč těla 
Křížová L. – Výuka prvouky nově 
Vávrová Š. – Osobnost učitele, osobnost žáka 
Šilhavecká L. - Osobnost učitele, osobnost žáka 
Trsková M. – Papír jako inspirace 
Vondrušková – Tajemství barev 
Svobodová M. – Netradiční techniky ve VV 
 
 
 
 

VIII.  Školní jídelna 
•  Školní jídelna nabízí výběr ze 2 druhů jídel, ujal se též nový systém objednávání a evidence jídel pomocí čipů 

nebo magnetických karet. Jídelníček je nabízen na www.zsmalsice.cz 
Statisticky:  
Uvařené obědy: 
zařízení ZŠ Malšice ZŠ Slapy   

     celkem 

MŠ 7 455 3 709 11164 

7-10let 9 800 2576 12376 

11-14 let 8 923 690 9613 

15let 5 027   5027 

zaměstnanci 6069 599 6668 

cizí strávníci 8377    8377 

 
Úhrnem ŠJ připravuje stravu pro 320 strávníků.  
 
Zaměstnanci školní jídelny: 
ved.ŠJ Iveta Brůnová 

ved.kuch. Podlahová Jana 

kuch. Křížovská Libuše 

pom.kuch Matějčková Jitka 

pom.kuch Doudová Petra 
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IX. Školní družina 
Vychovatelky:  Helena Trojáčková – školní družina 

Olga Kostrůnková – školní družina a školní klub 
 

Hodnocení plánu práce ve Školní družině při Základní škole v Malšicích ve školním roce 
2008/2009 

V tomto školním roce bylo do I. oddělení zapsáno celkem 35 žáků z 1. a 2. třídy. Dva žáci se v 
únoru odhlásili z důvodu stěhování. Do II. oddělení a Školního klubu bylo zapsáno taktéž 35 žáků, z 
toho 33 k pravidelné docházce. Školní klub nabídl 21 zájmových kroužků, ve kterých pracovalo celkem 
286 žáků. 
 

Hlavním cílem naší Školní družiny bylo opět zabezpečení pravidelné výchovné náplně volného 
času žáků s důrazem na odpočinek, pohyb a zájmové činnosti. Při práci ve Školní družině a Školním 
klubu jsme vycházeli z obecných cílů vzdělávací soustavy Školského zákona a plnili cíle stanovené ŠVP 
naší družiny. 

I. oddělení 
Výchozí téma v I. oddělení "Hrajeme si celý rok" s motivací skřítka Vendelína bylo rozděleno dle 

měsíčních témat, např. v září jsme se zaměřili na vzájemné poznávání a navázání kamarádských 
vztahů. Velmi zajímavé bylo srovnání kreslených obrázků a názorů dětí na kamaráda v září a poté v 
červnu. Viditelné rozdíly se odrazily na výtvarných pracích i při besedě "Můj kamarád". 

V říjnu jsme se zaměřili na orientaci v obci, pozorování přírody, chování dětí v přírodě, ve škole 
i doma formou her a legračních scének. Začali jsme pravidelně navštěvovat každých 14 dní místní 
knihovnu, kde jsme v průběhu roku poznávali známé autory a ilustrátory. Ve spolupráci s paní 
knihovnicí byla uspořádána beseda s hlasováním na téma "Kniha mého srdce". 

V listopadu jsme zahájili hru "Šikulka oddělení", kde děti v průběhu roku plnili různé úkoly, za 
které získali diplomy "Šikulka ŠD". 

Prosinec patřil Mikuláši, čertovské diskotéce a hlavně těšením na Vánoce. Podařilo se nám 
zhotovit krásný betlém z přírodních materiálů, který budeme každý rok doplňovat. Také jsme zhotovili 
dva betlémky a drobné dárky na Vánoční trh i pro své nejbližší doma. 

Nový rok 2009 jsme zahájili hrou "Kolo štěstí". Poznali jsme princip náhody, štěstí, ale také i 
jeho hlubší význam (např. mít domov, maminku, tatínka apod.) nebo při hře "Správné pexeso" (mít 
kamaráda, který pomůže, je také velké štěstí). Prohlubování kamarádských vztahů jsme využili při 
tvoření dárků pro budoucí prvňáčky. Dále jsme uspořádali družinovou soutěž o "Nejveselejší písmenko", 
kterou si děti samy vyhodnotily. 

V únoru jsme se zaměřili na různě hádanky, přísloví a pořekadla. Nejvíce se nám však podařila 
hra "Čtu, jak nejlépe dovedu", ve které i děti z 1. třídy ukázaly, jak již dokážou poznat písmenka a 
některé samostatně číst. 

Březen patři přírodě. V přírodovědné soutěži "20 x o přírodě", na kterou jsme se připravovali, si 
děti prohloubily poznatky, které dokázaly uplatnit při besedě s MVDr. Markem Pechem. Pan doktor 
Pech sám vyzdvihl a pochválil výborné znalosti, zajímavé otázky a zájem všech dětí. V tomto období 
jsme začali shromažďovat poznatky o životě želvy sloní. Chtěli jsme se zúčastnit výtvarné soutěže ke 
Dni země na téma "Želva sloní už mě honí". Pečlivá práce se nám vyplatila, v soutěži jsme získali 1. 
místo a dvě 3 místa. Úspěšná byla i žákyně z II. oddělení, která získala 1. místo za návrh známky. Ještě 
se nám podařilo namalovat velmi pěkné obrázky, které jsme poslali do soutěže "Červen, měsíc 
myslivosti" a podařilo se nám opět získat putovní pohár pro naši školu. 

Další dva měsíce, duben a květen, jsme prožili při hrách a soutěžích, převážně venku, např. 
štafetové hry, kdo s koho, švihadlové závody aj. Zhotovovali jsme též různé koláže a obrázky na 
výstavu v místní galerii. Začátek června patřil dětem a jejich svátku s motivací návštěvou skřítků ze 
země TSODAR  (obráceně RADOST ). Velmi pěkné bylo odpoledne ve Školní družině na téma "Ukaž, 
co umíš". Děti měly možnost / a využily ji / ukázat co umí, jaké mají záliby a svoji jedinečnost mezi 
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kamarády. Odměnou pro každého byl velký potlesk a pochvala za snahu udělat radost kamarádům. Při 
hře "Poraď si v každé situaci" se děti učily předcházet možnému nebezpečí v průběhu roku a zejména o 
prázdninách. 

Závěr školního roku v I. oddělení proběhl formou rozloučení se skřítkem  Vendelínem, 
kamarády a předáním diplomů Šikulka ŠD a Bezva kamarád/ka a velkou pochvalou pro všechny děti. 
 

II. oddělení 
Nový školní rok byl již tradičně zahájen podzimním tvořením z dýní a přírodnin. Výrobky byly 

vystaveny v hale školy. 
Podzimní období bylo zpestřeno pouštěním draků, papírových vlaštovek a během "Týdne 

zdraví" ochutnávkami vlastnoručně připravenými ovocnými a zeleninovými saláty. V rámci spolupráce s 
centrem ekologické výchovy Ochrana fauny ČR Tábor, některé děti absolvovaly kurzy adventní vazby, 
zhotovování vánočních ozdob nebo tisk a malby na látku. V průběhu celého školního roku byly zařazeny 
oblíbené družinové turnaje o ceny a diplomy, např. ve stolní kopané, pexesu, tenisu, dámě, 
piškvorkách, minivybíjené a jiné. 

V březnu se téměř všechny děti zapojily do družinové výstavy nejoblíbenějších knih spojené s 
besedami o knihách. Společně s I. oddělením jsme si zahráli různé hry v tělocvičně a turnaj v kopané. 
Uskutečnila se vycházka ke krmelci, dětský karneval a společná beseda s MVDr. Pechem. Při oslavě 
dne dětí si starší děti užily zábavné odpoledne s legračními soutěžemi. Další den se vydaly na 
vycházku, při které samostatně plnily různé veselé úkoly. Nejodvážnější děti (17 ) se zúčastnily tajného 
výletu, který je dovedl do Bechyně. Tam navštívily Hasičské muzeum, zámeckou zahradu, shlédly 
výstavu loutek a zahrály si na dětském hřišti. 

Jako tečku za vším lze považovat družinový pětiboj. V netradičních disciplínách se sice 
bojovalo o medaile, diplomy a sladkosti, ale všichni si zároveň užili spoustu legrace. 

Závěr školního roku jsme pojali jako rozloučení se Školní družinou a popřáli jsme si krásné 
prázdniny.  
 
 
 

X. Mateřská škola 
 

 

 

 

 

Mateřská škola při ZŠ Malšice, 391 75 Malšice 288 
 
Provozní doba: 6,15 – 16,15 hod. 
Činnosti  v  mateřské škole vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu, podle kterého má naše MŠ 
vytvořen vlastní Školní vzdělávací program.  
    Dle rozhodnutí ředitele ZŠ Malšice platí rodiče dětí z Malšic i z ostatních obcí  školné 160,-Kč 
měsíčně. Předškolní děti, které navštěvují MŠ posledním rokem, jsou od platby osvobozeny. Rodiče 
dětí, které navštěvují MŠ pouze na 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, platí 80,- 
Kč za měsíc. Platba probíhá složenkou (budou rozdány rodičům přímo v MŠ) nebo přes bankovní účet, 
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a to vždy na období září – prosinec, leden – červen. Existuje možnost prominutí tohoto poplatku 
rodinám nedosahující jistého násobku životního minima (nutno doložit rozhodnutím úřadu). 
    Na školní rok 2008/2009 je do MŠ zapsáno 68 dětí. Z toho třem dětem byla odložena povinná školní 
docházka o 1 rok, 20 dětí bude docházet pouze čtyři hodiny denně. Kapacita MŠ byla přes prázdniny 
vnitřními úpravami zvýšena  na 70 dětí. Při přijímání dětí k docházce do mateřské školy rozhodoval 
ředitel ZŠ a MŠ Malšice podle stanovených pravidel pro přednostní přijímání dětí k docházce. 
    Provoz MŠ funguje  ve třech třídách. Po odpoledním spánku budou děti vždy spojené v jedné třídě. 
V MŠ pracují čtyři učitelky - Marie Pánová, Marie Svobodová, Zdeňka Vondrušková, Marcela Trsková  a 
školnice  Věra Novotná. O výdej jídla se stará pracovnice školní kuchyně Jitka Matějčková. 
   Do jednotlivých tříd jsou děti rozděleny podle věku. Ve třídě nejmladších dětí jsou  děti od 3 do 4 let 
věku (sluníčková třída). V nově zřízené třídě berušek bude 10 dětí od 3,5 do 4,5 roku. Ve třídě 
nejstarších dětí (třída kytiček) bude většina předškoláků a s nimi i několik  mladších kamarádů (věk dětí 
4,5 – 6 let). 
   Program mateřské školy je zaměřen na přípravu dětí na vstup do ZŠ. Předškolní děti se během 
školního roku seznamují s prostředím ZŠ,  navštěvují své bývalé kamarády, nyní žáky 1. třídy. Děti si 
také vyzkoušejí, jak se obědvá ve školní jídelně mezi velkými kamarády. Na konci školního roku připraví 
učitelky tablo, kde se  malšická veřejnost seznámí s  budoucími školáky.  
   Naši nejstarší děti pravidelně navštěvují malšickou knihovnu, mají založené vlastní čtenářské průkazy. 
Mají-li rodiče zájem, mohou své předškoláky přihlásit do desetihodinového plaveckého kursu 
(předplavecká příprava) v Plavecké škole v Táboře (pondělí 8. 12. 2008 – 2. 3. 2009). Nejstarší děti 
mají možnost chodit do keramického a pěveckého kroužku (kroužky vedou učitelky MŠ). Zájemci o hru 
na zobcovou flétnu se mohou přihlásit u paní učitelky Hany Boháčové, která do Malšic dojíždí. 
  Naše MŠ spolupracuje s logopedickou poradnou v Táboře. Paní učitelka Svobodová v logopedické 
prevenci pravidelně pokračuje v MŠ a rodiče podle pokynů logopedky cvičí se svými dětmi doma.  
   Dvakrát v roce jsou rodiče dětí pozváni do školky na besídku, a to o Vánocích a na konci školního 
roku. Při různých příležitostech  připravují děti pro rodiče malé dárečky. 
   Před koncem školního roku naplánují učitelky pro děti vždy nějaký zajímavý výlet (v létě 2008 jsme 
byli v otáčivém divadle v Týně nad Vltavou). V průběhu celého roku přijíždějí do školky herečky 
z divadla Okýnko. Na jejich hezké pohádky se přicházejí podívat i děti z 1. a 2. třídy ZŠ.  Několikrát 
v roce navštěvujeme Divadlo Oskara Nedbala v Táboře. 
   Školní rok ukončujeme již tradičně opékáním špekáčků na školní zahradě. 

 
             Marie Pánová, vedoucí učitelka 

 

XI. Zhodnocení a závěr 
 

Závěry inspekčního týmu nám potvrdily správnost nastoupené cesty, na které deklarujeme poctivé 
základní vzdělávání opřené o tradiční české školství s důrazem na zavádění nových metod jako 
nadstavby a doplňku. Že se jedná o cestu dlouhodobou, jsme věděli. Teprve nyní po několika letech ale 
konečně analyzujeme pozitiva i negativa. Program a zaměření školy, pozitivní atmosféra a přístup ke 
vzdělávání jako základ pedagogické činnosti klade nároky na všechny učitele, mnozí musí měnit své 
zažité návyky – zde vidíme rezervy, přestože ve většině případů lze hovořit o kvalitě. Konkrétním 
krokem je cílevědomější a promyšlenější systém DVPP na škole. 

Do budoucnosti bychom rádi stabilizovali počty dětí, snad nám zvýšený počet dětí ve školce 
k vytýčenému cíli pomůže. 
 
V Malšicích 31.8. 2009 
 

Zprávu vypracoval : Mgr. Pavel Klíma 
ředitel ZŠ a MŠ Malšice 


