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I. Úvod
Před rokem jsme psali, že rosteme. Jsem rád, že se opakuji. Rosteme dál. Ve šk. roce 2013/14 jsme
vzdělávali 187 žáků v ZŠ a 85 dětí v MŠ. Co dál? Doufejme v další růst se vším, co k růstu patří. Tedy i
osobní růst. Nejde přece pouze o lepší vybavení a větší učebny. Práce na poli dalšího vzdělávání míří
na růst každého pracovníka školy a školky, pedagogů především. Jak růst profesní, tak růst
osobnostní. V MŠ nově nastavujeme pravidla a systém logopedické péče. V ZŠ zase práci
s integrovanými dětmi. Pravidelné semináře s psychologem mají zlepšit komunikaci s dětmi i rodiči.
Ve škole se dále zaměřujeme na zlepšení komunikace s rodiči na rodičovských schůzkách, kde cítíme
rezervy.
Takové i další řešení problémů mají přinést další rozvoj ZŠ a MŠ Malšice. Zájem rodičů o naši školu
nás těší a zavazuje zároveň. Např. na 2. stupeň přibylo 7 nových žáků ze želečské prvostupňové školy!
Jsme si vědomi zodpovědnosti, kterou máme vůči budoucnosti naší školy, pokud by se takové tradice
udržela.
O školním roce 2013/2013 snad nejlépe vypoví následující informace:
PROJEKT „LOGOPEDIE“ NA MŠ MALŠICE
MŠMT vypsalo dotační titul na podporu logopedické péče v mateřských školách. Reaguje na
dlouhodobý negativní trend zhoršující se výslovnosti dětí nastupujících do škol. Všichni víme, že
úspěch neleží na učitelkách v MŠ, ale na pravidelné péči rodičů doma. My jsme se rozhodli podpořit
vědomí rodičů o logopedické péči právě tímto projektem. Více o projektu www.zsmalsice.cz
Název našeho projektu:
"Rozšíření logopedické péče v MŠ Malšice a posílení vědomí rodičů o nutnosti logopedické péče"
Adopce na dálku aneb Náš nový "spolužák"
Po osmileté skvělé zkušenosti s projektem Adopce na dálku, kdy jsme pomohli ke vzdělávání indické
holčičky Gnanam, jsme se ocitli na křižovatce. Gnanam vyrostla, vyšla školu a byla z dalšího projektu
vyřazena. My jsme rádi, že díky naší společné snaze se jí dostalo kvalitního vzdělání, díky čemuž s
námi mohla například komunikovat v angličtině.
Po zvážení všech aspektů, především pedagogického přesahu akce, jsme se rozhodli pokračovat v
pomoci dětem ke vzdělávání. Volba nakonec padla na jedenáctiletého chlapce Roberta z Ugandy. Žáci
ZŠ Malšice tak i nadále zjišťují, jak je moc dobře, že ráno mohou vstát, někdo je odveze do školy, kde
na ně čeká moderně vybavená třída s fungujícím topením, třiceti šesti zářivkami a usmívajícím se
pedagogem. Jak samozřejmě bereme všechny tyto okolnosti života, o to více pak ční těžkosti dětí
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třeba v Ugandě.
Jelikož děti samy chtějí pomoci Robertovi, využíváme pravidelně skvělé nabídky žen z Klubu přátel
školy při ZŠ a MŠ Malšice, které vždy na začátku prosince uspořádají v Malšicích adventní trhy. Žáci
ZŠ Malšice vyrábějí všechny možné dárky (doma i ve škole), které pak jsou prodány právě na trzích.
Výtěžek z trhů pokryje roční náklady na Robertovo vzdělání, za což ženám z KPŠ velmi děkujeme.
Samozřejmě, můžeme peníze "pouze" vybrat (věřím, že oněch 7 tisíc bychom sehnali), ale připravili
bychom děti o pocit, že pomohly samy. A to je ten druhý důvod celého snažení.
Více na www.zsmalsice.cz
PROJEKTY OPVK NA ZŠ MALŠICE
Ve školním roce 2013/14 pracujeme ve 3 projektech
OPVK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost).
Pokračuje projekt s názvem " Zlepšení podmínek pro implementaci inovativních metod a forem
výuky přírodovědných předmětů na ZŠ", který řídí organizace ZVAS. Je zaměřen na zlepšování
podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na základních školách a zvyšování motivace žáků ke
vzdělávání v těchto oborech. ZŠ a MŠ Malšice je jednou ze 14 jihočeských škol, která prostřednictvím
projektu využívá inovativní ICT pomůcky do vyučování přírodovědných předmětů.
Rozběhl se nový projekt „Dopravní výchova interaktivně“, v němž jsme jednou ze 4 testovacích škol,
které pomáhají firmě SIMOPT při vývoji interaktivního programu pro dopravní výchovu. Projekt
potrvá 1 školní rok a přinese škole kromě zkušenosti další techniku (interaktivní tabule, notebooky).
Zároveň spolupracujeme se SPŠ Tábor na dvouletém projektu Jihočeského kraje, jehož cílem je
podpořit zájem žáků o studium na technických školách. Jsou připraveny návštěvy na škole, exkurze do
podniků i výlety s technickou tematikou. První setkání našich deváťáků s prostředím SPŠ Tábor již
proběhlo, 21.11. jsme strávili zajímavé 4 vyučovací hodiny jak v kovárně (opravdu jsme kovali), tak
jsme např. programovali robotické vozítko.
(Více info i foto na www.zsmalsice.cz)
Projekt „Příběhy bezpráví“
Také v tomto školním roce jsme ZŠ Malšice přihlásili do projektu Příběhy bezpráví, jehož
cílem je pomoci českým učitelům při pravdivé prezentaci komunistické doby. Žáci 8.a 9. ročníku
absolvují promítání filmu a besedu na dané téma – v tomto roce příběhy 50.let.
Z nabídky 4 titulů jsme vybrali hodinový dokument s názvem „Postaveni mimo hru“, v němž
je připomenut osud hokejových reprezentantů ČSR, mistrů světa 1947 a 1949. Děti z úst Augustina
Bubníka i dalších pamětníků slyšely příběh, který je nenechal klidným. Těžko si umíme představit, že
by dnešní Jágrové byli posláni na uran.
Dne 28.11. jsme následně přivítali v ZŠ Malšice pana Ladislava Křivánka, jemuž bylo 8 let
v době, kdy jeho otce odsoudili v roce 1950 na 16 let vězení ve vykonstruovaném procesu. Osobní
setkání žákům přineslo pravdivé pohledy na nedávnou minulost. Jsou již dost velcí na to, aby si
úsudek vytvořili sami.
Na závěr mi dovolte drobnou příhodu dokumentující přesahy akce. Dva dny před besedou se
telefonicky přihlásila k účasti na besedě novinářka z Táborského deníku (akce probíhá v rámci
projektu Jeden svět – tam se můžete také dozvědět více informací včetně zúčastněných škol). Mladá
žurnalistka původně přijela napsat noticku s fotkou. Sama však vyprávěním pana Křivánka byla tak
uchvácena, že vzniká další rozhovor o jeho životní pouti. Přiznala, že vůbec takové podrobnosti
neznala. Takový projekt má potom smysl.
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Sestavování jídelních lístků podle jednotlivých tříd
Vlastním projektem chceme přispět k povědomí zdravé výživy a zároveň dětem (i dospělým) osvětlit
problematiku školního stravování.
Jídelní lístek od 10.2.2014 do 14.2.2014 sestavila vedoucí ŠJ ve spolupráci se žáky 5. ročníku v rámci
hodin pracovních činností. Žáci se seznámili s pojmem spotřební koš, s pravidly při sestavování
jídelního lístku, některými zásadami zdravé výživy a dle těchto poznatků se snažili vytvářet jídelní
lístek. Že to nebylo jednoduché, mohou potvrdit žáci sami.
Vedoucí ŠJ I.Brůnová bude v tomto projektu, který si sama vymyslela a připravila, pokračovat i v
dalších třídách 2. stupně, jejich jídelní lístky se pak objeví v nabídce ŠJ. O tom, která třída jídelní lístek
sestavovala, budou všichni informováni na boxu a tato informace bude i součást tištěného jídelníčku.
JÍDELNÍČEK najdete na www.zsmalsice.cz
ad ZÁPIS DO 1.TŘÍDY
Ve středu 22.1.2014 k zápisu do 1.třídy rodiče přivedli 30 dětí. U 7 z nich bylo požádáno o odklad
povinné školní docházky, 1 přestoupil na jinou ZŠ.
Do 1. třídy nastoupilo 22 žáků.
Ad zápis do školky
Ve středu 26.3.2014 k zápisu do MŠ rodiče přivedli 24 dětí. Díky dočasnému navýšení kapacity
budeme moci všechny žadatele kladně vyřídit.
"Vystoupení ZUŠ Tábor + ZŠ Malšice (Galerie Malšice 2.4.2014)"
Ve středu 2.4.2014 od 16,30 h. se uskutečnilo 1. společné vystoupení žáků ZŠ Malšice a ZUŠ Tábor.
Téměř 60 hostů zhlédlo v malšické galerii vystoupení malšických dětí, které navštěvují třídy
detašovaného pracoviště ZUŠ Tábora v Malšicích. Vhodně jsme vystoupení malých muzikantů ze tříd
namixovali recitačními a pěveckými čísly.
Úspěchy v soutěžích
Všem učitelům, kteří žáky připravují, děkujeme. Plně jejich práce zapadá do plánu práce
s nadanými žáky.
11.11.- okresní přebor ve florbalu starších dívek (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 3.místo.
18.2. – okresní kolo zeměpisné olympiády. Za naši školu se zúčastnili 2 žáci 7.třídy. Výborný výkon
předvedl Jan Cába, který se umístil na 1.místě a postupuje do krajského kola v Českých Budějovicích.
Blahopřejeme !!! Jan Deyl se umístil na 16.místě.
17.3. – krajské kolo zeměpisné olympiády v Českých Budějovicích. Naši školu reprezentoval vítěz
okresního kola v Táboře Jan Cába (7.tř.), který se stal úspěšným řešitelem a obsadil 12.místo v kraji.
17.3. - okresní pěvecká soutěž „ Jihočeský zvonek“. Barbora Klímová (7.tř.) získala zlaté pásmo a
postupuje do krajského kola, Iva Brunová (6.tř.) skončila ve stříbrném pásmu a Tereza Žirovnická
(6.tř.) v pásmu bronzovém.

AKADEMIE ZŠ MALŠICE 2014
V úterý 24.června 2014 od 16,00 hod. se v KD Malšice uskutečnila AKADEMIE ZŠ MALŠICE 2014.
Zhlédli jste:
- kulturní vystoupení žáků
- ocenění nejlepších žáků

4

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 Olga Kostrůnková, od 1.1.2014 L.Váchová
Škola zahrnuje:

1. stupeň - 1. až 5. ročník – 5 tříd
2. stupeň - 6. až 9. ročník - 4 třídy
CELKEM v roce 2013/14 187 žáků
Mateřská škola – Tel. 381 277 429, 773 444 562
4 oddělení, kapacita 90 dětí
Školní družina – Tel. 1. oddělení: 381 277 405
3 oddělení: 774 286 145 kapacita 80 žáků
Školní klub - Tel. 381 277 440
kapacita 45 žáků
Školní jídelna - Tel. 381 277 431, 773 444 563
kapacita 345 jídel
Školní jídelna – výdejna MŠ - Tel. 381 277 431
kapacita 80 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 1.9.2013:
1.tř.
21
2.tř.
28
3.tř.
25
4.tř.
17
5.tř.
21
6.tř.
18
7.tř.
18
8.tř.
19
9.tř.
12
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Rozmístění žáků 9., 8. a 7..ročníku - školní rok 2013/14:
9. ročník
Richard Benda
SPŠ Tábor – strojní mechanik
Roman Cícha
SPŠ – Technické lyceum
Nikola Dujmovič
SŠ obch.a řemesel Tábor – Hotelníctví
Martin Nohava
SPŠ Tábor – Technické lyceum
Filp Ovčík
SOUT Soběslav -Opravář zem. strojů
Markéta Plouharová
OA a VOŠE Tábor – Obchodní akademie
Tereza Podlahová
SPŠ Strakonice – Obalová technika
Hana Smržová
OA a VOŠE Tábor – Obchodní akademie
Zuzana Špáňová
SŠ obch.a řemesel Tábor – Hotelníctví
Renáta Šušková
SŠ obch.a řemesel Tábor – Kuchař, číšník
Anna Váňová
OA a VOŠE Tábor – Obchodní akademie
Dominik Zeman
SOUT Soběslav -Opravář zem. strojů
7. ročník
Klímová Barbora

Gymnázium Tábor - francouzská sekce

5. ročník
Váchová Šárka

Soukromé gymnázium Tábor

V tomto školním roce dále opustili školu tito žáci (mimo 9.tř.):
Kateřina Šetková – 4.tř.,přestup na ZŠ Sezimovo Ústí
Robert Půža – 1.tř.,přestup na ZŠ logopedická Týn nad Vltavou
Břetislav Banýr – 5.tř.,přestup na ZŠ Tábor
Šárka Váchová – 5.tř.,přestup na Táborské soukromé gymnázium
Barbora Klímová – 7.tř.,přestup na Gynmázium Pierra de Coubertina v Táboře
Jasmína Samcová – 1.tř.,přestup na ZŠ v Praze
Během školního roku začali navštěvovat školu tito žáci:
Dana Kadlecová – 6.tř.
Karolína Hronová – 6.tř.
Tereza Melicharová – 3.tř.
Petra Doudová – 3.tř.
Lenka Doudová - 8.tř.
Jasmína Samcová – 1.tř.
Integrované děti:

počet 1.st.: 2

2.st: 3

IV. Údaje o inspekcích
Ve školním roce 2013/2014 neproběhla žádná inspekce ČŠI .
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V. Údaje o pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci
Mgr. Pavel Klíma
Mgr. Pavla Maňásková
Mgr. Martina Nohavová
Mgr. Alena Jeličová
Mgr. Šárka Peterková
Lenka Křížová
Mgr. Lucie Šilhavecká
Mgr. Jana Krejčířová
Mgr. Vlasta Kohoutková
Mgr. Petra Vlčková
Mgr. Vít Boháč
Jan Svoboda

Třídnictví

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

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

Počet žáků

21
28
25
17
21
18
18
19
12

…výchovný poradce:
Funkce výchovného poradce je na naší škole rozdělena. Mgr. Vlasta Kohoutková vám poradí s
rozmisťovacím řízením a přihláškami na střední školy, dále se věnuje práci s integrovanými žáky na 2.
stupni. Pí uč. Lenka Křížová má na starosti péči o integrované žáky na 1. stupni a spolupráci s PPP
Tábor.
Externí učitelé: 0
Pracovníci v důchodovém věku: 1
nekvalifikovaní: 1
Výuka náboženství:
Ve šk. roce 2013/14 neprobíhala výuka náboženství.
Ostatní pracovníci základní školy:
Ekonomka školy –
Ing. Alena Křížovská
Školník – Miroslav Drtina
Uklízečky – Jana Novotná, Marie Koblasová, H, Trojáčková (ŠD)

VI. Výkon státní správy




Dle školského zákona byla v rámci součásti ZŠ vydána tato správní rozhodnutí:
přijetí do ZŠ … 38
o odkladu pov. šk. doch. … 7
o prominutí poplatku za MŠ, ŠD či ŠK … 0
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VII. Další údaje o škole
…zájmové kroužky na škole – ŠKOLNÍ KLUB:
Pěvecký kroužek –
MŠ – pí M. Trsková ,1. – 5. třída – pí Š. Peterková (úterý 13,30 – 14,15 hod.)
Keramický kroužek
MŠ – pí K. Peštová (úterý)
1. – 2. třída – pí K. Peštová (čtvrtek 12,45-14,15 hod.),3. – 5. třída – pí K. Peštová (pondělí 12,45-14,15 hod.)
Výtvarný kroužek –
2. – 5. třída – pí M.Nohavová (čtvrtek 13,30 -14,30 hod.), 6. – 9. třída – p. P. Klíma (pátek 13,30-14,30 hod.)
Počítačový kroužek – 2. – 4. třída – p. V.Boháč (středa 13,15-14,00 hod.)
Florbal –
2. – 5. třída - chlapci – p. V.Boháč (čtvrtek 13,15 -14,00 hod.)
6. – 9. třída – chlapci – p. V.Boháč (středa 14,05-14,50 hod.)
6. – 9.třída – dívky – pí P.Maňásková (středa 13,20-14,05 hod.)
Míčové hry –
1. – 2. třída – (chlapci+dívky) pí R.Křivánková (pondělí 13,15-14,15 hod.)
Turistický kroužek –
3. – 9. třída – pí O. Kostrůnková
Šikovná vařečka –
1. – 5. třída – pí L.Křížová (úterý 12,45- 13,45 hod.)
Přírodovědný kroužek –
2. – 5.třída – pí.L.Šilhavecká ( úterý 12,45 -13,30 hod..)
Paličkování –
3. – 9. třída – pí M.Prchlíková (pátek 13,30 -15,00 hod.)
Sportovní kroužek6.-9.třída – pí M.Pekařová (pondělí 14,15 – 15,00 h.)Základy posilování, jógy, pilates, kick-boxu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Cvičení pro rodiče a děti– (pondělí 16,00-17,00h.) – pí H.Trojáčková, H.Dolejší
(částka ve výši 200,- Kč za pololetí).

Exkurze:
Říjen - exkurze žáků 5. a 6.třídy do Planetária v Českých Budějovicích, exkurze žáků 8. a 9.třídy do
Želče na Špejchar
Listopad - exkurze žáků 9.třídy do COP Sezimovo Ústí, projektový den v SPŠ v Táboře pro žáky 9.třídy
Únor - projekt „Dílny v SPŠ Tábor“ pro 8. a 9.tř.
Březen - projekt „Dílny v SPŠ Tábor“ pro 8.třídu
Duben - – projekt „Dílny v SPŠ“ pro 8. a 9.třídu.
Květen - exkurze žáků 6.a 7.třídy do Prahy na výstavu „Faraonovo tajemství“, projekt „Dílny“ na SPŠ
v Táboře pro žáky 8.a 9.třídy, exkurze do plzeňské Techmanie pro žáky 8.třídy v rámci projektu
„Rozvoj technického vzdělávání“.
Výlety:
1.tř. – Olbramovice (Čapí hnízdo)
2.tř. – Olbramovice (Čapí hnízdo)
3.tř. – Zeměráj Kovářov
4.tř.- Tábor
5.tř.- Zeměráj Kovářov
6.tř. - Český Krumlov
7.tř. – okolí Malšic
8.tř. - paintball v Čekanicích
9.tř.– paintball v Čekanicích
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LVVZ – únor 2014 – Pec pod Sněžkou - žáci 7. – 9. tř.(21 žáků) – kurz pro nedostatek sněhu
zrušen

Kulturní akce
Divadelní představení:
říjen – divadlo „Okýnko“v MŠ – O rybce šupince - pro žáky MŠ a 1.-3.třídu ZŠ.
listopad - divadlo „Okýnko“ v MŠ – „O princezně s oslíma ušima“ pro žáky 1.,2.a 3.třídy, divadlo
v Táboře - „ Hrátky s čertem“ pro žáky 1.stupně.
únor - divadlo „Okýnko“ – Jak Lesněnka učila Zirkonu čarovat pro 1.- 3tř., divadlo v Táboře „Škola
základ života“ pro žáky 8. a 9.třídy.
březen - divadlo v Táboře „O Zlatovlásce“ pro 3.,4. a 5.třídu
Sportovní akce
říjen – branný závod „ O pohár Městské policie“ na Harrachovce. Z náročné soutěže smíšených
čtyřčlenných družstev přivezla naše škola skvělé výsledky. Družstvo 6.třídy ve složení – Jakub Boháč,
Jakub Křivánek, Alexandra Pekařová a Nikol Kluzáková a družstvo 8.třídy ve složení – Lukáš Vácha, Jan
Longin, Vendula Podzimková a Lenka Doudová obsadilo pěkné 2.místo !!!, dopravní výchova na
dopravním hřišti v Táboře pro žáky 4.třídy,
listopad - okresní přebor ve florbalu starších dívek (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 3.místo,
okresní přebor ve florbalu starších chlapců (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 8.místo, okresní přebor ve
florbalu mladších dívek (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí – 6.místo.
prosinec - školní vánoční turnaj ve stolním tenise. Vítězové ve svých kategoriích – Ondřej Kupka
(4.tř.), Jan Cába (7.tř.), Barbora Klímová (7.tř.) a Adam Drtina z Obory (8.tř.)
březen - zahájení plaveckého výcviku v Táboře – 2.,3.,4.tř.
duben - dopravní výchova v Táboře pro 4.třídu, okresní přebor ve florbalu chlapců 1.stupně.Chlapci
ve své skupině obsadili pěkné 4.místo, mobilní dopravní hřiště v Malšicích pro žáky 1.stupně.
branný závod „Mladý strážník“.
květen - okresní kolo sportovní soutěže „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“. Naše školní
družstvo obsadilo 7.místo z 11 zúčastněných škol. Mezi jednotlivci nejvíce vynikli – Ondřej Kupka
(4.tř.) – 3.místo, Leontina Jelínková (5.tř.) – 3.místo, Lenka Doudová (8.tř.) – 3.místo. Nejúspěšnější
Tereza Macholdová (5.tř.) skončila na 2.místě a postupuje do krajského kola, které se koná 12.6.
v Táboře !!!,
atletická soutěž „Pohár rozhlasu“ v Táboře. Nejúspěšnější závodnicí byla Kateřina Mejdrechová
(7.tř.), která v hodu míčkem obsadila 3.místo, kopaná Mc Donalďs Cup chlapci 2. – 3.třída, vodácký
kurz na raftech pro žáky 8. a 9.třídy.
červen - školní atletická olympiáda pro žáky 1.stupně, okresní přebor mladších chlapců v kopané. Naši
chlapci obsadili 7.místo, atletická olympiáda v Táboře pro žáky 1.stupně,9.ročník Českomoravského
kutálení v Babicích u Uherského Hradiště
Ostatní akce
Co jsme prožili v září 2013:
23.-27.9. – výchovně vzdělávací program o zdravé výživě „Zdravá pětka“ pro ZŠ i MŠ.
(Foto z akce ve fotogalerii na www.zsmalsice.cz)

Co jsme prožili v říjnu 2013:
1.10. - výchovně vzdělávací program o zdravé výživě „Zdravá pětka“ pro všechny žáky školy.
2.10. - branný závod „O pohár Městské policie“ na Harrachovce. Z náročné soutěže smíšených
čtyřčlenných družstev přivezla naše škola skvělé výsledky. Družstvo 6.třídy ve složení – Jakub Boháč,
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Jakub Křivánek, Alexandra Pekařová a Nikol Kluzáková a družstvo 8.třídy ve složení – Lukáš Vácha, Jan
Longin, Vendula Podzimková a Lenka Doudová obsadilo pěkné 2.místo !!!
2.10. – dopravní výchova na dopravním hřišti v Táboře pro žáky 4.třídy.
3.10. - divadlo „Okýnko“v MŠ – O rybce šupince - pro žáky MŠ a 1.-3.třídu ZŠ.
4.10. – vítání občánků v Malšicích s vystoupením žáků 4.třídy
5.10. - přírodovědná soutěž „Poznej a chraň“.V nejmladší kategorii vybojovalo naše školní družstvo
v sestavě – Anežka Dolejší, Tomáš Douda a Michal Vlk skvělé 1.místo !!!
11.10. – školní kolo olympiády v anglickém jazyce.
15.10. – třídní schůzky.
16.10. – exkurze žáků 5. a 6.třídy do Planetária v Českých Budějovicích.
17.10. – vědomostní soutěž „Přírodovědný klokan“ pro žáky 8. a 9.třídy. V 8.třídě byl nejúspěšnějším
řešitelem Karel Kadlec, v 9.třídě Hana Smržová a Markéta Plouharová.
21.10.- exkurze žáků 8. a 9.třídy do Želče na Špejchar.
Co jsme prožili v listopadu 2013:
4. – 7.11. – SCIO testy pro 9.třídu (český jazyk, matematika, anglický jazyk, obecné studijní
předpoklady).
5.11. - Hallowenská diskotéka pro žáky 1.stupně pořádaná žáky 9.třídy.
6.11. – exkurze žáků 9.třídy do COP Sezimovo Ústí.
8.11. - divadlo „Okýnko“ v MŠ – „O princezně s oslíma ušima“ pro žáky 1.,2.a 3.třídy.
11.11. – pedagogická rada.
11.11.- okresní přebor ve florbalu starších dívek (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 3.místo.
12.11. - okresní přebor ve florbalu starších chlapců (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 8.místo.
21.11. – projektový den v SPŠ v Táboře pro žáky 9.třídy.
25.11. – divadlo v Táboře - „ Hrátky s čertem“ pro žáky 1.stupně.
28.11. - okresní přebor ve florbalu mladších dívek (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí – 6.místo.
28.11. – beseda pro žáky 8. a 9.tř. s pamětníkem p.Křivánkem z Malšic v rámci projektu Jeden svět –
Příběhy bezpráví.
29.11. – přednáška na téma sexuální výchova pro žáky 8. a 9.tř. realizovaná o.s.Semafór
Co jsme prožili v prosinci 2013:
4.12. – Vánoční dílna.
8.12. – zpívání školního pěveckého sboru na Vánočním trhu v Malšicích.
16.12. – školní vánoční turnaj ve stolním tenise. Vítězové ve svých kategoriích – Ondřej Kupka (4.tř.),
Jan Cába (7.tř.), Barbora Klímová (7.tř.) a Adam Drtina z Obory (8.tř.)
17.12. - vánoční zpívání školního pěveckého sboru v táborské knihovně.
20.12. – vánoční zpívání u stromečku ve škole, tradiční společná akce školy i školky, kdy zpívá
najednou cca 260 lidí různě spojených s naší školou – učitelé, děti, rodiče, prarodiče atd.
Co jsme prožili v lednu 2014:
21.1.- program primární prevence pro žáky 6.třídy s názvem - Třída jako kolektiv a pro žáky 7.třídy –
Emoce.
22.1. – zápis žáků do 1.třídy pro školní rok 2014/15.
24.1.- program primární prevence pro žáky 8.třídy nazvaný – Konflikt a pro žáky 9.třídy - Ukončovák.
27.1. – pedagogická rada
28.1. – třídní schůzky
30.1. – pololetní vysvědčení
Co jsme prožili v únoru 2014:
10.2. – okresní kolo olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovala žákyně 9.třídy Markéta
Plouharová a umístila se na 19.místě.
13.2. – divadlo v Táboře „Škola základ života“ pro žáky 8. a 9.třídy.
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18.2. – okresní kolo zeměpisné olympiády. Za naši školu se zúčastnili 2 žáci 7.třídy. Výborný výkon
předvedl Jan Cába, který se umístil na 1.místě a postupuje do krajského kola v Českých
Budějovicích. Blahopřejeme !!! Jan Deyl se umístil na 16.místě.
18.2. - projekt „Dílny v SPŠ Tábor“ pro 8. a 9.tř.
18.2.- vaření s firmou Zeelandia.
19.2. - okresní kolo olympiády v anglickém jazyce.
25.2. - divadlo „Okýnko“ – Jak Lesněnka učila Zirkonu čarovat pro 1.- 3tř.
Co jsme prožili v březnu 2014:
10.3.- zahájení plaveckého výcviku v Táboře – 2.,3.,4.tř. + MŠ
11.3.- okresní kolo soutěže dětských recitátorů 1.stupně ZŠ. Naši školu reprezentovaly dívky – Petra
Doudová (3.tř.), Eliška Nohavová(3.tř.), Julie Hubáčková(5.tř.) a Anežka Dolejší(5.tř.).
11.3. – divadlo v Táboře „O Zlatovlásce“ pro 3.,4. a 5.třídu.
11.3. – projekt „Dílny v SPŠ Tábor“ pro 8.třídu.
17.3. – krajské kolo zeměpisné olympiády v Českých Budějovicích. Naši školu reprezentoval vítěz
okresního kola v Táboře Jan Cába (7.tř.), který se stal úspěšným řešitelem a obsadil 12.místo v kraji.
17.3 - okresní pěvecká soutěž „ Jihočeský zvonek“. Barbora Klímová (7.tř.) se umístila ve výborném
zlatém pásmu, vyhrála okr. kolo a bude reprezentovat tábosrký okres na krajském kole. Iva
Brunová (6.tř.) skončila ve stříbrném pásmu a Tereza Žirovnická (6.tř.) v pásmu bronzovém.
21.3. - okresní kolo chemické olympiády. Školu reprezentovali 2 žáci 9.třídy – Roman Cícha obsadil
6.místo a Anna Váňová 7.místo.
26.3. – okresní kolo biologické olympiády. Jan Longin(8.tř.) obsadil 15.místo.

Co jsme prožili v dubnu 2014:
1.4. – dopravní výchova v Táboře pro 4.třídu.
2.4. – projekt „Dílny v SPŠ“ pro 8. a 9.třídu.
2.4. – okresní přebor ve florbalu chlapců 1.stupně.Chlapci ve své skupině obsadili pěkné 4.místo.
8.4. - okresní kolo biologické olympiády žáků 6. a 7.tříd.Naši školu reprezentoval Jan Cába (7.třída),
který obsadil 7.místo.
14.4. – pedagogická rada
15.4. – třídní schůzky
16.4. – Velikonoční dílna
22.4. – Den Země (více na www.zsmalsice.cz)
22.4. - mobilní dopravní hřiště v Malšicích pro žáky 1.stupně.
23.4. – branný závod „Mladý strážník“.
Co jsme prožili v květnu 2014:
6.5. – exkurze žáků 6.a 7.třídy do Prahy na výstavu „Faraonovo tajemství“.
6.5. – okresní kolo sportovní soutěže „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“. Naše školní
družstvo obsadilo 7.místo z 11 zúčastněných škol. Mezi jednotlivci nejvíce vynikli – Ondřej Kupka
(4.tř.) – 3.místo, Leontina Jelínková (5.tř.) – 3.místo, Lenka Doudová (8.tř.) – 3.místo. Nejúspěšnější
Tereza Macholdová (5.tř.) skončila na 2.místě a postupuje do krajského kola, které se koná 12.6.
v Táboře !!!
7.5. - okresní kolo matematické „Pythagoriády“,kterého se zúčastnili Filip Jošt (6.tř.) – 23.místo a Jan
Cába (7.tř.) – 3.místo.
12.5. – atletická soutěž „Pohár rozhlasu“ v Táboře. Nejúspěšnější závodnicí byla Kateřina
Mejdrechová (7.tř.), která v hodu míčkem obsadila 3.místo.
14.5. - kopaná Mc Donalďs Cup chlapci 2. – 3.třída.
14.5. – projekt „Dílny“ na SPŠ v Táboře pro žáky 8.a 9.třídy.
15.5. – krajské kolo pěvecké soutěže „Jihočeský zvonek“, ve kterém naši školu reprezentuje Barbora
Klímová (7.tř.).
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20.5. – exkurze do plzeňské Techmanie pro žáky 8.třídy v rámci projektu „Rozvoj technického
vzdělávání“.
21.5. – Den otevřených dveří.
28. – 30.5. – vodácký kurz na raftech pro žáky 8. a 9.třídy.
Co jsme prožili v červnu 2014:
3.6. – školní atletická olympiáda pro žáky 1.stupně.
7.6. – okresní přebor mladších chlapců v kopané. Naši chlapci obsadili 7.místo.
10.6. - školní výlety (3.a 5.třída – Zeměráj Kovářov, 4.třída – Tábor, 6.třída – Český Krumlov, 7.třída –
okolí Malšic, 8. a 9.třída – paintball v Táboře).
18.6. – atletická olympiáda v Táboře pro žáky 1.stupně.
19.6. – školní výlet 1.a 2.třídy do Olbramovic– Čapí hnízdo.
19. – 20.6. – 9.ročník Českomoravského kutálení v Babicích u Uherského Hradiště.
23.6. – PROJEKTOVÝ DEN – „Den ochrany člověka za mimořádných událostí“
24.6. – školní akademie
27.6. – konec školního roku – vysvědčení !!!

DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků)
Klíma P. – seminář Comenius
Boháč V. – seminář ICT
Vlčková P.- konference k výuce AJ
Klíma P. – seminář (projekty)
Klíma P. – konference
Všichni pedagogové – Úspěšná komunikace a emoční inteligence v osobnostním rozvoji pedagoga

VIII. Školní jídelna
Školní jídelna nabízí výběr ze 2 druhů jídel. Jídelníček je nabízen na www.zsmalsice.cz, nově jsme
v lednu 2014 zavedli systém odhlašování a přehlašování stravy na portále strava.cz. Tímto
krokem se stalo odhlašování a přehlašování komfortnějším. 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.
V průměru jsme zaznamenali pokles počtu obědů oproti minulému školnímu roku o 1601. Tento
pokles je způsoben úbytkem obědů v kategorii děti 15 let – slabý ročník a úbytkem obědů pro cizí
strávníky. Jelikož je kapacita školní jídelny omezena, do této kategorie strávníky nepřijímáme a
kapacitu šetříme pro silnější ročníky, které přestoupí z MŠ do ZŠ. Počet dětí v ZŠ stále narůstá.
Ranní svačiny zůstaly na stejné úrovni – kapacita MŠ je na maximální možné hranici, počet OS se
mírně zvýšil – více dětí navštěvuje MŠ celý den.
Statisticky:
Uvařené obědy: září 2012 - srpen 2013
zařízení

ZŠ Malšice

ZŠ Slapy
celkem

MŠ

12 208

5 991

18 199

7-10let

14 018

6 108

20 126

11-14 let

10 194

1 436

11 630

15let

1 578

zaměstnanci

6 694

1 578
1 076

7 770

cizí strávníci
8 249
8 249
Úhrnem ŠJ připravuje stravu pro 400 strávníků.
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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:
Svačiny ZŠ
 RS 12 320
RS
6 107
7 569
 OS 8 184
OS
5 144
RS – ranní svačina, OS – odpolední svačina
 Zaměstnanci školní jídelny:
ved.ŠJ
Brunová Iveta
ved.kuch. Drda Roman
kuch.
Křížovská Libuše
pom.kuch Matějčková Jitka
pom.kuch Blažková Anna
pom.kuch. Doudová Petra

IX. Školní družina
Vychovatelky: Helena Trojáčková – školní družina
Olga Kostrůnková (do 30.12.2014) – školní družina a školní klub
Bc. Radka Švadlenková, Bc. Radka Křivánková (od 1.1.2014)

Hodnocení plánu práce ve školní družině při Základní škole v Malšicích ve školním roce 2013/2014

V tomto školním roce bylo zapsáno do školní družiny celkem 97 dětí. V I. oddělení, které
vedla vychovatelka Helena Trojáčková, bylo zapsáno 34 dětí z 1. a 2. třídy. Ve II. oddělení bylo
zapsáno 32 dětí ze 2. a 3. třídy. V 1. pololetí s dětmi pracovala vychovatelka Olga Kostrůnková, která
od 1. ledna 2014 odcházela na jiné pracoviště v Táboře. Oddělení pak převzala vychovatelka Radka
Švadlenková. Ve III. oddělení v 1. pololetí pracovala vychovatelka Radka Švadlenková a od 1.1.2014
vychovatelka Radka Křivánková. Zapsáno bylo celkem 31 dětí ze 4., 5. a 6. třídy. Všechny děti
navštěvovaly školní družinu pravidelně a podle potřeby byly uvolňovány do zájmových kroužků.
Hlavním cílem naší školní družiny bylo opět zabezpečení pravidelné výchovné náplně volného
času žáků s důrazem na odpočinek, pohyb a zájmové činnosti. Děti byly podněcovány k vlastní
aktivitě, nabídky činností byly dobrovolné. Každé dítě mohlo uplatnit a rozvíjet své schopnosti, vlohy
a talent.
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Práce dětí v I. oddělení byla motivována celoroční hrou „Kamarádi z neznámé planety“. Každý
měsíc děti dostaly dopis od kamarádů s různými náměty zajímavých her, pohádek, pracovních i
výtvarných činností, hádanek a kvízů, které průběžně plnily. Děti si tak hravou formou rozšířily
znalosti o škole, družině, obci, zvířatech, správném chování apod. Pro tyto kamarády děti kreslily
obrázky, vyráběly dárky, zhotovily kalendáře, zahrály divadlo „O 12 měsíčkách“. Uspořádaly různé
soutěže / pěvecké, taneční, hádanky dle obrázků apod. /. Na konci roku nás navštívili kamarádi z
„Planety přátelství“. Všechny děti si zhotovily masku barevného mimozemšťana a uspořádali jsme
společný rozlučkový karneval s předáním dárků a přáním krásných prázdnin. Pro kamarády děti
nakreslily společný velký obrázek, který nazvaly „Rok“ a bude zdobit naší školní družinu. Též děti
nakreslily velmi pěkné obrázky na téma „Cestou dvou bratří“ / Cyrila a Metoděje /, které jsme poslali
na soutěž do Velehradu. Též obrázky na téma „Nejoblíbenější kniha“, které děti nakreslily, budou
vystaveny v naší Místní knihovně.
Ve II. oddělení se dětem podařilo zorganizovat „Bramborovou olympiádu“ se skřítkem
Bramboráčkem, se kterým si užily spoustu legrace. Také s chutí tvořily jak z přírodnin, tak z papíru
různá zvířátka, figurky apod. Vhodně byla zařazena četba knihy „Lotka z Rošťácké ulice“. Děti
besedovaly, vyprávěly a zapojovaly se do společných aktivit, soutěží a kvízů, např. „Děti a doprava“.
Dramatizovaly pohádku „Sněhurka a sedm trpaslíků“, kterou zahrály i mladším kamarádům v I.
oddělení. Zručnost a šikovnost ukázaly při tvoření květin z papíru, zhotovování panenek z látky a
polštářků, které si samy ušily. S radostí kreslily obrázky v družinové soutěži „Malujeme léto“.
S kamarády se rozloučily u zmrzlinového poháru a společného vyprávění zážitků.
Ve III. oddělení též byla připravena řada zajímavých aktivit, ze kterých si děti odnášely
spoustu zážitků a hezkých výrobků. Velmi zajímavá pro děti byla výroba květinového aranžmá z živých
květin s profesionální aranžérkou. Děti poznaly základy aranžování a zhotovily si pěkný dárek
maminkám k svátku. Hodně sportovních činností bylo zařazeno venku na hřišti, např. „Rekordiáda“.
Děti si mohly vybrat podle svých schopností a zálib různé disciplíny a ukázat, co vše dokážou, např.
nejrychlejší běžec, vytrvalec v přeskocích přes švihadlo, hod létajícím talířem, košař roku apod.
Zařazovány byly též vědomostní soutěže, kvízy, hádanky, vtipy a dramatické hry na různá témata,
např. správné chování, omluva, společenské návyky apod. Dle zájmu vyráběly a tvořily z kartonu,.
látky i papíru. Společně se rozloučily s kamarády vyprávěním zážitků a hrou „Ukaž co umíš“.
Kamarádské vztahy všech dětí ve školní družině jsme prohlubovali při těchto akcích:
-

Halloweenská diskotéka
Divadlo pro kamarády / I. oddělení „O 12 měsíčkách, II. oddělení „Sněhurka a sedm
trpaslíků“ /
Tvoření pro budoucí prvňáčky
Společný karneval a hry v tělocvičně
Soutěž „O vládce nebes“ / skládání a házení papírových vlaštovek /
Beseda s MVDr. Markem Pechem
Společně na prázdniny / společný fotbal a míčové hry /
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Mateřská škola

Mateřská škola při ZŠ Malšice, 391 75 Malšice 288
Vedoucí učitelka: Zdeňka Vondrušková. Učitelky: Marie Svobodová, Marcela Trsková, Hana
Marešová, Kateřina Peštová, Alena Šimáková, Mgr. Lucie Vondrušková
Provozní doba: 6,00 – 16,15 hod.
Činnosti v mateřské škole vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu, podle kterého má naše
MŠ vytvořen vlastní školní vzdělávací program s názvem Každý něco umí. Každá třída mateřské školy
má vytvořen svůj třídní program.
Dle rozhodnutí ředitele ZŠ Malšice platí rodiče dětí z Malšic i z ostatních obcí školné 240,-Kč
měsíčně. Předškolní děti, které navštěvují MŠ posledním rokem, jsou od platby na 1 rok osvobozeny.
Školné lze platit složenkou (budou rozdány rodičům přímo v MŠ) nebo jednorázovým příkazem z
bankovního účtu, a to vždy na období září – prosinec, leden – červen. Existuje možnost prominutí
tohoto poplatku rodinám nedosahujícím jistého násobku životního minima (nutno doložit
rozhodnutím úřadu) nebo snížení úhrady, pokud dítě nedochází do MŠ ani jeden den v měsíci.
Na školní rok 2013/2014 je do MŠ zapsáno 82 dětí. Z toho sedmi dětem byla odložena
povinná školní docházka o 1 rok. Při přijímání dětí k docházce do mateřské školy rozhoduje ředitel ZŠ
a MŠ Malšice podle stanovených pravidel pro přijímání dětí k docházce.
Provoz MŠ probíhá ve čtyřech třídách. 4. třída- třída Modrých kytiček (10 dětí)- bude
pobývat během dopoledne v prostorách školní družiny. Do 7 hodin a od 15,45 hodin jsou všechny
děti společně v jedné třídě. Kromě sedmi učitelek pracuje v MŠ školnice Věra Novotná a o výdej jídla
se starají pracovnice školní kuchyně Jitka Matějčková a Anna Blažková.
Do jednotlivých tříd jsou děti rozděleny podle věku. Ve třídě nejmladších dětí je zapsáno 26
dětí od 2,5 do 4 let věku (Sluníčka). V II. třídě Berušek je 23 dětí od 4 do 5 let. Ve třídě nejstarších dětí
(III. třída – Červené kytičky) je 23 dětí 5-6 letých. Pět předškoláků a 5 mladších dětí budou tvořit
malou třídu ve školní družině.
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. Budoucí prvňáčci
pravidelně navštěvují malšickou knihovnu, mají založené vlastní čtenářské průkazy. Mají-li rodiče
zájem, mohou své předškoláky přihlásit do desetihodinového plaveckého kurzu v Plavecké škole
v Táboře. Nejstarší děti mají dále možnost chodit do keramického, tanečního a pěveckého kroužku a
hravou formou získávat základy hry na zobcovou flétnu.
Dvakrát v roce jsou rodiče pozváni do školky na besídku, a to o Vánocích a na konci školního
roku. Před koncem školního roku naplánují učitelky pro děti vždy nějaký zajímavý výlet . V létě 2014
jsme uskutečnili tyto výlety: Červené a modré kytičky – Zeměráj Kovářov, Sluníčka a Berušky – ZOO
Ohrada. V průběhu celého roku přijíždějí do školky herečky z divadla Okýnko, kouzelník, klauni a
muzikanti s veselými programy. Několikrát během školního roku navštěvujeme Divadlo Oskara
Nedbala v Táboře, aby děti měly možnost poznat i jiné kulturní prostředí.
Učitelky se snaží zpříjemňovat pobyt dětí ve školce laskavým přístupem, vytvářejí estetické
prostředí a podporují kamarádské vztahy. Nastalé problémy řeší učitelky s rodiči ihned a zároveň
očekávají od rodičů jejich připomínky a návrhy k řešení. Působení mateřské školy i rodiny by mělo
být jednotné a to bude náš společný cíl.
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XI. Zhodnocení a závěr
Celkově jsme se školním rokem spokojeni. Žáci přibývají, učitelé spokojeně pracují, skoro to
zavání začátkem letargie . Dost slov, jdeme pracovat. Práce nás čeká dost.

V Malšicích 15.9.2014
Zprávu vypracoval :
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Mgr. Pavel Klíma
ředitel ZŠ a MŠ Malšice

