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I. Úvod
Malšická škola 1. září 2015 vstoupila do nové etapy. Patří mezi školy s počtem žáků nad 200,
konkrétně 201. Byli jsme nuceni navýšit kapacitu školy z dosavadních 190 na 220 žáků. Po letech se
nám vrací dlouhodobě kvalitní práce v mateřské škole, která opět využívá dočasného navýšení
kapacity na 90, organizujeme opět 4 oddělení MŠ. Druhou příčinou růstu počtu žáků je systematická
spolupráce s želečskou školou. Jsme rádi, že můžeme absolventům této prvostupňové školy
nabídnout pokračování celé skupiny spolužáků, výborné autobusové spojení a snad i kvalitní
vzdělání.
Na vyšší počet žáků jsme byli nuceni reagovat splněním především hygienických požadavků na
sociální zařízení pro žáky i pedagogy (počty toalet, umyvadel). Dále vyšší počet žáků nařizuje půlit
třídy na cizí jazyky, od září 2015 vyučujeme angličtinu i němčinu v nové speciální učebně. Je umístěna
v bývalé učebně školních dílen. V křídle pod jídelnou jsme dále zrekonstruovali nevyužívané prostory
bývalých skladů a varny staré kuchyně. 31.8.2015 proběhla kolaudace, během září 2015 jsme zařídili
vybavení nových školních dílen, keramické dílny a cvičných kuchyněk.
Díky grantu Jihočeského kraje jsme "při jedné práci" realizovali myšlenku bezbariérové školy. Rampa
u zadního vchodu, výtah a speciální sociální zařízení vedle jídelny tak činí z malšické školy (dle
vyjádření pracovníků táborského odboru školství) jedinou bezbariérovou základku táborského
okresu.
Také ve školním roce 2015/16 malšická škola využívala financí z evropských grantů. Konkrétně
dobíhal projekt OPVK „Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost“ jako partneři firmy AV
Media, který má za úkol usnadnit pedagogům implementaci moderních digitálních technologií do
výuky.
Během prázdnin 2015 jsme vstoupili do projektu OPVK organizovaný MŠMT (tzv. Výzva 56). Nazvali
jsme jej "Podpora čtení a výuky jazyků". Během září až prosince 2015 jsme realizovali aktivity
vedoucí zaprvé k podpoře čtenářských dovedností a především zájmu o čtení (tzv. čtenářské dílny a
nákup nových knih jak pro společné čtení ve třídě, tak pro individuální čtení žáků), do této aktivity je
zapojeno 6 učitelek 1. i 2. stupně. Za druhé projekt podporuje jazykový růst pedagogů i dětí.
Konkrétně během podzimu 2015 vycestovalo 20 žáků se 2 učitelkami na týdenní pobyt v Londýně,
který kromě klasických turistických cílů především nabídne i 9 hodin výuky v tamní jazykové škole.
Spoléháme, že cesta zvýší motivaci žáků o učení jazyků. Pěti pedagogům pak grant umožní
dvoutýdenní jazykový pobyt v anglicky mluvící zemi, naši učitelé se vystřídají na vzdělávací instituci na
Maltě. Doufáme, že nabyté zkušenosti zužitkujeme ve výuce angličtiny (jak děti, tak dospělí).
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Střípky ze školního roku 2015/2016 krok za krokem:
Žáci ZŠ v Briklisu
V úterý 13. října 2015 jsme poprvé uskutečnili exkurzi do firmy Briklis v Malšicích. Konkrétně celá 9.
třída. Prohlédli jsme si moderní strojírenský podnik od nápadu až po realizaci. Návštěva tak plně
koresponduje s trendem technicky zaměřeného studia. Žáci si na vlastní oči uvědomili, že se uplatní
technicky vzdělaní učňové i vysokoškoláci.
Po dohodě s vedením společnosti Briklis jsme usoudili, že necháme vzniknout tradici a každá další
"devítka" si projde stejnou exkurzí i v budoucnu.
Florbalistky ZŠ Malšice stříbrné
Možná jste zvyklí na pochvalu pro naše florbalistky. ALE: Obhájit je vždy těžší než poprvé získat.
Děkuji mladším žákyním ze 6. a 7. třídy (jmenovitě Nikole Janouškové, Leontině Jelínkové, Julii
Hubáčkové, Anežce Dolejší, Elišce Jurečkové, Natálii Jurečkové, Natalie Pičuginové, Nele Kupkové,
Tereze Macholdové, Tereze Boháčové, Elišce Nohavové) za skvělý výkon a úspěch. Vždyť považte: Ani
jednou neprohrály, přesto obsadily "až"druhé místo v okresu Tábor. V týmu není ani jedna
registrovaná florbalistka, o něž se opírají týmy z městských škol. Proto mi nezbývá jinak, než
poděkovat i tělocvikářům, kteří vedou florbalové kroužky při školním klubu ZŠ Malšice. Každý rok si s
odcházejícími ročníky říkáme, jak to asi bude za rok. A ono to díky systému a přístupu učitelů prostě
jde.
Žáci ZŠ Malšice v Londýně
Druhý listopadový týden strávilo 20 dětí ZŠ Malšice v Londýně a okolí. Nejednalo se pouze o výlet po
reáliích, žáci si po 3 dopoledne vyzkoušeli i hodiny v jazykové škole v londýnské čtvrti Greenwich.
Jako dozor vyjely kolegyně Mgr.Petra Vlčková a Mgr.Pavla Maňásková. Využili jsme tak možnost
vyrazit do zahraničí za poznáním i studiem díky projektu MŠMT.
V neděli 6.12.2015 od 13.00 h. jste srdečně zváni na
MALŠICKÝ ADVENTNÍ TRH
pořádaný ženami z Klubu přátel školy.
Opět jsme našim žákům připomněli, jak je krásné vstát, nechat se dovézt do školy, kde svítí světlo,
hřeje topení, usmívá se paní učitelka a voní oběd. A že ne každý si tohoto luxusu může dopřát, třeba
děti v Africe. Malšičtí žáci tedy také chtějí přispět do kasičky pro Roberta z Ugandy. Jedinou jejich
šancí je vyrobit dáreček, který vy si koupíte na trhu. Tedy: Čekáme na VÁS! Rádi vám k tomu
zazpíváme.
O adopci na dálku více na www.zsmalsice.cz
Od ledna 2016 jsme rozjeli školní FB profil - především kvůli informacím, označujte lajkem a máte info
o akcích malšické školy a školky z první ruky.
www.facebook.com/zsmalsice
Ad zápis do 1. třídy ZŠ Malšice
Od zápisu do 1. třídy již oběhly více jak dva měsíce a situace nabrala nový vývoj. Ve finále z 38
zapsaných dětí nastoupí do první třídy 34 žáků. Jsem rád, že po mnoha jednáních mohu prohlásit, že
od 1.9.2016 otevíráme 2 první třídy.
Podrobnosti se rodiče budoucích prvňáků dozvědí na informační schůzce 8. června 2016 od
16:00.
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Ad zápis do MŠ Malšice
Ve středu 30. března 2016 jsme u zápisu do MŠ Malšice pro příští školní rok přivítali 22 dětí a
jejich rodiče. Všechny jsme přijali.
Mgr. Pavel Klíma
Uskutečnil se tradiční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ MALŠICE (ve středa 11.5.2016)
PROGRAM:
Dopoledne - všechny hodiny byly otevřené
13:30-14:30 - florbalové utkání ZŠ Malšice - ZŠ Želeč
14:30-16:30 - úspěšné "minutové kurzy"
+ jsme umožnili prohlídku nových prostor dílen, kuchyňky, jazykové učebny,....

ŠKOLNÍ SLAVNOST
V pondělí 27.6.2016 od 16:00 se uskutečnila u příležitosti ukončení školního roku ŠKOLNÍ SLAVNOST.
Konala se na terase školy. Všichni žáci se dohromady zúčastnili představení, kdy si pro rodiče pod
vedením učitelů (především L. Šilhavecké a K. ALbrechtové) operku pánů Svěráka a Uhlíře Červená
karkulka. Chvilku jsem zmokli, ale vydrželi jsme a program se povedl.
Připravili jsme si dále:
- ocenění nejlepších žáků, bufet našich kuchařů.

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. Martina Nohavová
Škola zahrnuje:

1. stupeň - 1. až 5. ročník – 5 tříd
2. stupeň - 6. až 9. ročník - 4 třídy
CELKEM v roce 2015/16 197 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
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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 1.9.2015:
25
1.tř.
20
2.tř.
22
3.tř.
28
4.tř.
24
5.tř.
21
6.tř.
25
7.tř.
16
8.tř.
18
9.tř.

Rozmístění žáků 9., 8. a 7.ročníku - školní rok 2015/16:
9. ročník
Příjmení a jméno
Cába Jan

Škola a obor, kam se žák hlásil a dostal
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8
79-41-K/41 - Gymnázium

Cícha Miloš

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788
41-41-M/01 - Agropodnikání

Deyl Jan

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1
41-54-H/01 - Podkovář a zemědělský kovář

Jirásek Václav

Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474
26-51-H/02 - Elektrikář - silnoproud

Koutenská Veronika

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
43-41-M/01 - Veterinářství

Kratochvíl Lukáš

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor,
Bydlinského 2474
36-52-H/01 - Instalatér

Kučera František

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí,
26-41-L/01 - Mechanik elektrotechnik

Mejdrechová Kateřina

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788
41-41-M/01 - Agropodnikání

Novotná Eliška

Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912
53-41-H/01 - Ošetřovatel

Ovčíková Tereza

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788
41-41-M/01 - Agropodnikání

Pařízková Petra

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788
41-41-M/01 - Agropodnikání

Pikal Pavel

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788
41-41-M/01 - Agropodnikání
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Ryjáček Martin

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405
26-51-H/02 - Elektrikář - silnoproud

Smrž Ondřej

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788
41-41-M/01 - Agropodnikání

Smrž Vojtěch

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí,
18-20-M/01 - Informační technologie

Sychrová Eliška

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788
41-41-M/01 - Agropodnikání

Švecová Monika

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor,
Bydlinského 2474
65-42-M/01 - Hotelnictví

Tatýrková Denisa

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405
69-51-H/01 - Kadeřník

Počet žáků: 18

z 5. ročníku
Pavla Joštová
Eliška Vlčková

Gymnázium Tábor
Soukromé gymnázium Tábor

V tomto školním roce dále opustili školu tito žáci (mimo 9.tř.):
Adéla Mikulíková – 3.tř.,přestup na ZŠ Tábor Zborovská
Zdeněk Pekař – 4.tř., přestup na ZŠ Tábor Zborovská
Valentýna Komarovová – 6.tř., přestup na ZŠ Soběslav, E.Beneše
Tomáš Hák – 6.tř., přestup na ZŠ České Budějovice, Grunwaldova
Nguyen Thai Son – přestup na ZŠ Praha 5, Podbělohorská
Pavla Joštová – 5.tř.,přestup Gynmázium Pierra de Coubertina v Táboře
Eliška Vlčková – 5.tř., přestup na Táborské soukromé gymnázium
Během školního roku začali navštěvovat školu tito žáci (mimo 1.tř.):
Anežka Vlčková – 3.tř.
Eliška Vlčková – 5.tř.
Simona Hrehorová – 3.tř.
Kateřina Ondřejová – 1.tř.
Valentýna Komarovová – 6.tř.
Eliška Steinbachová – 6.tř.
Markéta Stejskalová – 6.tř.
Jan Šerý – 6.tř.
Karolína Šedinová – 6.tř.
Lukáš Mládek – 6.tř.
Jaroslav Šerý- 6.tř.
Marie Nováková – 6.tř.
Jiří Novák – 6.tř.
Integrované děti:

počet 1.st.: 2

2.st: 5
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IV. Údaje o inspekcích
23.-26.února 2016 proběhla v ZŠ a MŠ Malšice inspekce ČŠI.
Předmětem bylo:
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou
a mateřskou školou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů
a jejich souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem.
Inspekční zpráva na www.csicr.cz nebo v ředitelně školy.

V. Údaje o pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci
Mgr. Pavel Klíma
Mgr. Pavla Maňásková
Mgr. Klára Albrechtová
Mgr. Hana Dolejší
Mgr. Martina Nohavová
Mgr. Alena Jeličová
Mgr. Miroslava Pekařová
Mgr. Petra Vlčková
Mgr. Lucie Šilhavecká
Mgr. Jana Krejčířová
Mgr. Vlasta Kohoutková
Jan Svoboda
Mgr. Karel Vlček

Třídnictví

Vyučuje
předměty

Počet žáků

VV
TV, Z
1.tř.
2.tř.
3.tř.
4.tř.
5.tř
6.tř.
7.tř.
8.tř.
9.tř.

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

25
20
22
28
24
21
25
16
18

Funkci výchovného poradce zastávaly Mgr. Petra Vlčková a Mgr. Pavla Maňásková. Poradí s
rozmisťovacím řízením a přihláškami na střední školy, mají na starosti péči o integrované žáky a
spolupráci s PPP Tábor.
Ostatní pracovníci základní školy:
Ekonomka školy –
Ing. Alena Křížovská
Školník – Miroslav Drtina
Uklízečky – Jana Novotná, Marie Koblasová, Alena Křížovská ml.

Školská rada při ZŠ a MŠ Malšice 2014-2017
V říjnu 2014 proběhly nové volby do školské rady. Novými členy pro roky 2014 - 2017 se stali:
zástupci zřizovatele:
Petra Štenglová, Ing. Ladislav Křivánek
zástupci rodičů:
Lada Kupková, Radka Mrzenová
zástupci pracovníků školy:
Mgr. Martina Nohavová, Marcela Trsková
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VI. Výkon státní správy
přijetí do ZŠ … 50
o odkladu pov. šk. doch. … 4
o prominutí poplatku za MŠ, ŠD či ŠK … 0

VII. Další údaje o škole
…zájmové kroužky na škole – ŠKOLNÍ KLUB:
Pohybové hry –
MŠ – pí A.Šimáková (čtvrtek 1x za 14 dní – 13,10 – 14,00 hod.)
Pěvecký kroužek –
MŠ – pí M.Trsková (středa 14,15 – 15,00 hod.)
FlétničkaMŠ – pí L.Vondrušková (pondělí 12,30 – 13,30 hod.)
Keramický kroužek –
MŠ – pí K. Peštová (úterý, středa)
1. – 2. třída – pí K.Peštová (čtvrtek 13,00 -14,30 hod.)
3. – 5. třída – pí K.Peštová (pondělí 13,00 -14,30 hod.)
Výtvarný kroužek –
2. – 5. třída – pí M.Nohavová (středa 13,00 -14,00 hod.)
6. – 9. třída – p. P.Klíma (pátek 13,30-14,30 hod.)
Florbal –
3. – 5. třída - chlapci – pí M.Pekařová (úterý 12,45 -13,30 hod.)
6. – 9.třída – dívky – pí P.Maňásková (středa 13,20-14,05 hod.)
6. – 9. třída – chlapci – p. K.Vlček (středa 14,05-14,50 hod.)
Míčové hry –
1. – 3. třída – (chlapci+dívky) p. K.Vlček (úterý 13,30-14,15 hod.)
Turistický kroužek –
3. – 9. třída – pí R.Švadlenková
Celodenní výlety se uskuteční 1x za měsíc vždy v sobotu.
Šikovná vařečka –
1. – 5. třída – pí I.Brunová (úterý 12,45- 14,15 hod.)
Paličkování –
2. – 9. třída – pí M.Prchlíková (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 13:30 – 15:00 hod.)
Elektrotechnický kroužek –
5. – 9. třída – p. K.Zadražil (pátek 13:30 – 14:30 hod.)
Cvičení pro rodiče a děti– (pondělí 16,00-17,00h.)
– pí H.Trojáčková, H.Dolejší

Exkurze:
Říjen – exkurze žáků 9.tř. do firmy BRIKLIS v Malšicích, projekt Planeta Země „Východní Afrika“
v táborském kině pro žáky 6.a 7.tř.
Prosinec– návštěva Úřadu práce v Táboře v rámci volby povolání žáků 9.tř.
Březen - exkurze žáků 9.třídy do táborského muzea.
Květen - kino Svět v Táboře „Peru – čtyři strany světa“ pro žáky 6. a 7.tř.
Červen - návštěva Úřadu práce v Táboře žáků 8.tř.– volba povolání, exkurze do Tábora pro 4.tř.
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Výlety:
1.tř. – Roseč u Jindřichova Hradce
2.tř. – Roseč u Jindřichova Hradce
3.tř. – farma Blaník
4.tř.- farma Blaník
5.tř. - Příběnice
6.tř. - adrenalin park Hluboká n.Vltavou
7.tř. – cyklistický výlet do Mozolova
8.tř. - Tábor
9.tř.– Praha

LVVZ – únor 2015 – Pec pod Sněžkou

- žáci 7. – 9. tř.(29 žáků)

Kulturní akce
Divadelní představení:
listopad - divadlo „Okýnko“ v MŠ – Jak si víla našla kamarádku 1.-3.tř.
prosinec - divadlo Kašpárek v MŠ „Vánoční štěstí“ pro 1.- 3.tř..
únor - divadlo v MŠ „Projdeme se po ZOO“ pro MŠ a 1.- 3.tř. ZŠ
březen - divadlo „Kašpárek“ v MŠ – Ferda Mravenec pro MŠ a 1. - 3.tř.ZŠ
květen - divadlo „Kašpárek“ v MŠ – Čáry, máry hopsajda pro 1.- 3.tř
duben - divadlo „Kašpárek“ – Vodník Loužička pro 1. a 2.tř.

.

Sportovní akce
září - dopravní výchova v Táboře pro žáky 4.tř., v Praze na Stadionu Juliska a Stadionu mládeže
Kotlářka se uskutečnilo republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů.Z našich žáků se
na tento velký závod přes okresní a krajské kolo probojovala žákyně 7.třídy Tereza Macholdová.
V soutěži, která je pod patronací olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho si závodníci
poměřují síly v deseti disciplinách – sprint na 60 m, skok daleký, hod medicinbalem, shyby, přeskoky
přes švihadlo, trojskok, kliky, leh-sedy, hod kriketovým míčkem, běh na 1000m , plavání nebo dribling
basketbalovým míčem.Tereza se po náročném dvoudenním desetiboji umístila na 39.místě
z 59.zúčastněných závodnic .
říjen – branný závod „ O pohár Městské policie“ na Harrachovce. Z náročné soutěže smíšených
čtyřčlenných družstev přivezla naše škola diplomy i medaile. Družstvo 6.třídy ve složení – Eliška
Jurečková, Nela Kupková, Jaroslav Šerý, Tomáš Hák a družstvo 7.třídy ve složení – Tereza
Macholdová, Leontina Jelínková, Erik Mares, Michal Vlk obsadilo pěkné 3.místo !!!
listopad - okresní přebor ve florbalu starších dívek (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 9.místo., okresní
přebor ve florbalu starších chlapců (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 8.místo., okresní přebor ve florbalu
mladších chlapců (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí – 9.místo., okresní přebor ve florbalu mladších dívek (6.a
7.tř.) v Sezimově Ústí . Děvčata vybojovala skvělé 2.místo !!!
prosinec - školní vánoční turnaj ve stolním tenise- vítězové jednotlivých kategorií –Michal
Štengl,Tomáš Hák,Jan Cába.
duben - florbalový turnaj chlapců 1.stupně v Chotovinách. Naši chlapci vybojovali z 9 týmů 7.místo,
florbalový turnaj dívek 1.stupně v Chotovinách. Děvčata vybojovala ze 6 týmů 4.místo, dopravní
výchova v Táboře pro 4.třídu, Štafetový pohár na stadionu Míru v Táboře pro žáky 1.stupně. Naše
škola vybojovala 10.místo, mobilní dopravní hřiště v Malšicích pro 1.st.
květen - okresní kolo sportovní soutěže „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“. Naše školní
družstvo obsadilo 5.místo z 9 zúčastněných škol. Mezi jednotlivci nejvíce vynikli – Tomáš Hák(6.tř.) –
1.místo, Leontina Jelínková(7.tř.) – 1.místo, Tereza Macholdová(7.tř.) – 3.místo, fotbal McDonalds
Cup chlapci ( 1.- 3.tř.).Tým nejmenších chlapců vybojoval nádherné 3.místo ze zúčastněných 17 škol !
fotbal McDonalds Cup chlapci ( 4.- 5.tř.).Starší chlapci se umístili na 10.místě ze 14 zúčastněných škol.
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soutěž Mladý záchranář „Hasičem v akci“. Družstvo mladších žáků ve složení D.Prouza, V.Malý,
M.Široký, M.Křivánek, D.Široký v doprovodu Radky Křivánkové vybojovalo 1.místo a přivezlo zlatý
pohár !, atletický čtyřboj pro žáky 2.stupně v Táboře, krajské kolo sportovní soutěže „Odznak
všestrannosti olympijských vítězů“ v Českých Budějovicích. Mezi jednotlivci skvěle zabojovali Tomáš
Hák ze 6.třídy (3.místo) a Leontina Jelínková ze 7.třídy, která obsadila 2.místo a zajistila si tak postup
na republikové finále, které se koná 8. – 10.9. v Brně !!!
červen - školní atletická olympiáda pro žáky 1.stupně, okresní přebor mladších chlapců v kopané- naši
chlapci obsadili 5.místo, atletická olympiáda v Táboře pro žáky 1.stupně, 10.ročník českomoravského
kutálení.Tentokrát naši školu navštívila ZŠ Babice u Uherského Hradiště.Vítězem vzájemného
zápolení v 9 sportovních míčových hrách byla letos domácí ZŠ Malšice, sportování v Malšicích – akce
pořádaná TJ Malšice.

Úspěchy v soutěžích
Všem učitelům, kteří žáky připravují, děkujeme. Plně jejich práce zapadá do plánu práce s nadanými
žáky.
11.-12.9.- v Praze na Stadionu Juliska a Stadionu mládeže Kotlářka se uskutečnilo republikové finále
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů.Z našich žáků se na tento velký závod přes okresní a
krajské kolo probojovala žákyně 7.třídy Tereza Macholdová. V soutěži, která je pod patronací
olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho si závodníci poměřují síly v deseti
disciplinách – sprint na 60 m, skok daleký, hod medicinbalem, shyby, přeskoky přes švihadlo,
trojskok, kliky, leh-sedy, hod kriketovým míčkem, běh na 1000m , plavání nebo dribling
basketbalovým míčem.Tereza se po náročném dvoudenním desetiboji umístila na 39.místě
z 59.zúčastněných závodnic . Blahopřejeme !!!
7.10. - branný závod „ O pohár Městské policie“ na Harrachovce. Z náročné soutěže smíšených
čtyřčlenných družstev přivezla naše škola diplomy i medaile. Družstvo 6.třídy ve složení – Eliška
Jurečková, Nela Kupková, Jaroslav Šerý, Tomáš Hák a družstvo 7.třídy ve složení – Tereza
Macholdová, Leontina Jelínková, Erik Mares, Michal Vlk obsadilo pěkné 3.místo !!!
26.11. - okresní přebor ve florbalu mladších dívek (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí . Děvčata vybojovala
skvělé 2.místo !!!
1.2. - okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Naši školu reprezentoval žák 7.třídy Erik
Mares, který se umístil na pěkném 3.místě!
8.3. - okres.kolo soutěže dětských recitátorů pro 1.st.Michal Kubašák (3.tř.) se umístil na vynikajícím
1.místě a Eliška Nohavová (5.tř.) vybojovala 2.místo.Oba recitátoři postupují do krajského kola
v Českém Krumlově. Blahopřejeme !!!
22.3. – okresní kolo matematické "Pythagoriády“ pro 5.tř.( T.Brodinová, E.Skaláková, K.Prchlíková a
P.Joštová). Pavla Joštová se umístila na skvělém 2. – 5.místě !!!
21.4. – vyhodnocení soutěže Matematický klokan v rámci okresu – Tomáš Douda 3.místo a Tereza
Macholdová 6.místo v kategorii Benjamín (6. a 7.tř.), Jan Cába 9.místo v kategorii Kadet (8. a 9.tř.).
29.4. - krajské kolo soutěže dětských recitátorů v Českém Krumlově. Naši školu reprezentoval
okresního kola Michal Kubašák (3.tř.) a Eliška Nohavová (5.tř.).
4.5. – okresní kolo sportovní soutěže „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“. Naše školní
družstvo obsadilo 5.místo z 9 zúčastněných škol. Mezi jednotlivci nejvíce vynikli – Tomáš Hák(6.tř.) –
1.místo, Leontina Jelínková(7.tř.) – 1.místo, Tereza Macholdová(7.tř.) – 3.místo.
Všichni tři si vybojovali postup do krajského kola, které se koná 26.5. v Českých Budějovicích !
13.5.- fotbal McDonalds Cup chlapci ( 1.- 3.tř.).Tým nejmenších chlapců vybojoval nádherné 3.místo
ze zúčastněných 17 škol !
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18.5. – soutěž Mladý záchranář „Hasičem v akci“. Družstvo mladších žáků ve složení D.Prouza,
V.Malý, M.Široký, M.Křivánek, D.Široký v doprovodu Radky Křivánkové vybojovalo 1.místo a přivezlo
zlatý pohár !
26.5. – krajské kolo sportovní soutěže „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“ v Českých
Budějovicích. Mezi jednotlivci skvěle zabojovali Tomáš Hák ze 6.třídy (3.místo) a Leontina Jelínková ze
7.třídy, která obsadila 2.místo a zajistila si tak postup na republikové finále, které se koná 8. – 10.9.
v Brně !!!

Ostatní akce
Co jsme prožili v září 2015:
9.9. – dopravní výchova v Táboře pro žáky 4.tř.
11.9. – vystoupení školního pěveckého sboru na náměstí v Malšicích při příležitosti zasazení lípy
slovinsko-českého přátelství.
11.-12.9.- v Praze na Stadionu Juliska a Stadionu mládeže Kotlářka se uskutečnilo republikové finále
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů.Z našich žáků se na tento velký závod přes okresní a
krajské kolo probojovala žákyně 7.třídy Tereza Macholdová. V soutěži, která je pod patronací
olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho si závodníci poměřují síly v deseti
disciplinách – sprint na 60 m, skok daleký, hod medicinbalem, shyby, přeskoky přes švihadlo,
trojskok, kliky, leh-sedy, hod kriketovým míčkem, běh na 1000m , plavání nebo dribling
basketbalovým míčem.Tereza se po náročném dvoudenním desetiboji umístila na 39.místě
z 59.zúčastněných závodnic . Blahopřejeme !!!
14. - 15.9. - v rámci programu primární prevence se uskutečnila akce „Start pro 6.třídu“pod vedením
třídní učitelky a zároveň výchovné poradkyně Mgr.Petry Vlčkové a Mgr.Pavly Maňáskové.Cílem akce
bylo seznámit se , poznat se a stmelit nově vzniklý kolektiv ze stávajících malšických žáků a nově
příchozích spolužáků ze Želče či Tábora.Využily jsme prostory školy, tělocvičny, školního hřiště, lesa,
večer společné opékání špekáčků u ohně, spaní a strava ve škole. Akce byla velice zdařilá a věříme, že
nový kolektiv bude vzájemně dobře fungovat.
Co jsme prožili v říjnu 2015:
2.10. – přednáška „Expedice Grand Canyon“ pro žáky 7.tř.
7.10. - branný závod „ O pohár Městské policie“ na Harrachovce. Z náročné soutěže smíšených
čtyřčlenných družstev přivezla naše škola diplomy i medaile. Družstvo 6.třídy ve složen Eliška
Jurečková, Nela Kupková, Jaroslav Šerý, Tomáš Hák a družstvo 7.třídy ve složení Tereza Macholdová,
Leontina Jelínková, Erik Mares, Michal Vlk obsadilo pěkné 3.místo !!!
13.10. – projekt Planeta Země „Východní Afrika“ v táborském kině pro žáky 6.a 7.tř.
13.10. – exkurze žáků 9.tř. do firmy BRIKLIS v Malšicích
13.10. – třídní schůzky.
14.10. – vědomostní soutěž „Přírodovědný klokan“ pro žáky 8. a 9.třídy.Absolutním vítězem soutěže
se stal Jan Cába(9.třída), 2.místo patřilo Janu Deylovi(9.třída), 3.místo pak obsadila Jana
Tůmová(8.třída).
27.10. - Halloweenská diskotéka pro žáky 1.stupně pořádaná žáky 9.třídy.
Co jsme prožili v listopadu 2015:
2.- 6.11. – SCIO testy pro 9.třídu (český jazyk, matematika, anglický jazyk, obecné studijní
předpoklady).
3.11. – okresní přebor ve florbalu starších dívek (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 9.místo.
4.11. – divadlo „Okýnko“ v MŠ – Jak si víla našla kamarádku 1.-3.tř.
5.11.- okresní přebor ve florbalu starších chlapců (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 8.místo.
8. – 13.11. - jazykový pobyt žáků 5. – 9.tř. v Londýně v rámci projektu MŠMT.
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16.11. – pedagogická rada.
24.11. - okresní přebor ve florbalu mladších chlapců (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí – 9.místo.
26.11. - okresní přebor ve florbalu mladších dívek (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí . Děvčata vybojovala
skvělé 2.místo !!!
27.11. - program primární prevence realizovaný sdružením SEMAFÓR o.s. - 6. tř. (Jak na pubertu), 8.
tř. (Antikoncepce).
Co jsme prožili v prosinci 2015:
1.12. - divadlo Kašpárek v MŠ „Vánoční štěstí“ pro 1.- 3.tř.
2.12. - Adventní dílna.
6.12. - zpívání školního pěveckého sboru na Vánočním trhu v Malšicích.
9.12. – návštěva Úřadu práce v Táboře v rámci volby povolání žáků 9.tř.
11.11. - program primární prevence (7.tř. – Zdravý sexuální život, 9.tř. – Kondomy).
14.12. – školní vánoční turnaj ve stolním tenise.
22.12. – vánoční zpívání u stromečku ve škole.
Co jsme prožili v lednu 2016:
12.1. – třídní schůzky.
20.1. – zápis žáků do 1.třídy pro školní rok 2016/17.
25.1. – pedagogická rada.
25.1. – okresní kolo dějepisné olympiády. Žák 9.třídy Jan Cába se umístil na 18.místě.
28.1. – pololetní vysvědčení.
29.1. – pololetní prázdniny
SCIO testování žáků 9. třídy přineslo velmi zajímavý výsledek. Žák 9. třídy ZŠ Malšice Jan Cába dosáhl
nejlepšího výsledku v Jihočeském kraji s absolutním možným počtem bodů v matematice.
GRATULUJEME!
Co jsme prožili v únoru 2016:
1.2. - okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Naši školu reprezentoval žák 7.třídy Erik
Mares, který se umístil na skvělém 3.místě!
6. - 13.2. – lyžařský kurz v Krkonoších (Pec pod Sněžkou).
9.2. - okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.
15. – 19.2. - jarní prázdniny.
22.2. - divadlo v MŠ „Projdeme se po ZOO“ pro MŠ a 1.- 3.tř. ZŠ.
23.2. - okresní kolo zeměpisné olympiády (6.tř. – J.Šerý,7.tř. – A.Dolejší, 9.tř. – J.Cába,
J.Deyl).Nejlépe se ve své kategorii umístil Jan Cába - 7.místo.
Co jsme prožili v březnu 2016:
1.3. - exkurze žáků 9.třídy do táborského muzea na výstavu Fr. Peterky s následnou grafickou dílnou
2.3. - školní jídelna – Den americké kuchyně.
3. – 4.3. – muzikoterapie „Bubny ve škole“ pro 1. – 7.tř.
4.3. - okresní kolo chemické olympiády (9.tř. – J.Cába se umístil na 5.místě).
8.3. - okres.kolo soutěže dětských recitátorů pro 1.st.Michal Kubašák (3.tř.) se umístil na
vynikajícím 1.místě a Eliška Nohavová (5.tř.) vybojovala 2.místo.Oba recitátoři postupují do
krajského kola v Českém Krumlově. Blahopřejeme !!!
8.3. - zahájení plaveckého výcviku v Táboře pro MŠ a 2. – 4.tř. ZŠ.
9.3. - školní jídelna – Den mexické kuchyně.
10.3. - okres.kolo soutěže dětských recitátorů pro 2.st.(7.tř. – A.Dolejší).
16.3. - divadlo „Kašpárek“ v MŠ – Ferda Mravenec pro MŠ a 1. - 3.tř.ZŠ .
16.3. - školní jídelna – Den italské kuchyně
16.3. – pěvecká soutěž „Jihočeský zvonek“.(E.Steinbachová – 6.tř, I.Brunová – 8.tř. – obě dívky se
umístily ve stříbrném pásmu).
18.3. – matematická soutěž „Matematický klokan“ pro 2. – 9.třídu.
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22.3. – okresní kolo matematické .Pythagoriády“ pro 5.tř.( T.Brodinová, E.Skaláková, K.Prchlíková a
P.Joštová). Pavla Joštová se umístila na skvělém děleném 2. místě !!!
23.3. - školní jídelna – Den indické kuchyně.
23.3. - Velikonoční dílna.
24.3. - velikonoční prázdniny.
Co jsme prožili v dubnu 2016:
6. - 11.4. - SCIO testy pro 5.tř.
(ČJ, M, OPS, AJ).
12.4. - třídní schůzky
13.4. - florbalový turnaj chlapců 1.stupně v Chotovinách. Naši chlapci vybojovali z 9 týmů 7. místo.
13.4. - okresní kolo biologické olympiády. Naši školu reprezentoval Jan Cába (9.třída), který obsadil
10. místo.
14.4. - florbalový turnaj dívek 1.stupně v Chotovinách. Děvčata vybojovala ze 6 týmů 4. místo.
21.4. – školní kolo rybářské olympiády pro 6. – 8.tř. Nejlépe se umístil Jiří Novák (6.tř.).
21.4. – vyhodnocení soutěže Matematický klokan v rámci okresu – Tomáš Douda 3.místo a Tereza
Macholdová 6.místo v kategorii Benjamín (6. a 7.tř.), Jan Cába 9.místo v kategorii Kadet (8. a 9.tř.).
21.4. - okresní kolo biologické olympiády. Za naši školu se zúčastnila Anežka Dolejší (7.tř.), která se
umístila na 19.místě.
28.4. – dopravní výchova v Táboře pro 4.třídu.
28.4. – Štafetový pohár na stadionu Míru v Táboře pro žáky 1.stupně. Naše škola vybojovala 10.místo.
29.4. - mobilní dopravní hřiště v Malšicích pro 1.st.
29.4. - ÚSPĚCH: Krajské kolo soutěže dětských recitátorů v Českém Krumlově. Naši školu a táborský
okres reprezentoval vítěz okresního kola Michal Kubašák (3.tř.) a Eliška Nohavová (5.tř.).
Michal Kubašák uspěl i v krajském kole, umístil se na děleném 1. - 3. místě v Jihočeském kraji, velká
gratulace patří jemu i učitelce Mgr. M. Nohavové.
Co jsme prožili v červnu 2016:
1.6. - školní atletická olympiáda pro žáky 1.stupně. Jako rozhodčí žáci 9.třídy.
1.6. - program primární prevence pro žáky 6.a 7.třídy – Kyberšikana.
1.6. – Den dětí v MŠ za pomoci žáků 8.třídy.
6.6. – návštěva Úřadu práce v Táboře žáků 8.tř.– volba povolání.
6. – 7.6. – cyklistický výlet 7.třídy do Mozolova.
7.6. - školní výlety (1. a 2.tř. – Roseč u Jindřichova Hradce, 3. a 4.tř.– farma Blaník, 5.tř.– Příběnice,
6.tř.– adrenalin park Hluboká n. Vltavou, 8.tř.- Tábor, 9.tř. – Praha).
9.6. – okresní přebor mladších chlapců v kopané. Naši chlapci obsadili 5.místo.
9.6. - exkurze do Tábora pro 4.tř.
15.6. – atletická olympiáda v Táboře pro žáky 1.stupně.
16. – 17.6. - 10.ročník Českomoravského kutálení. Tentokrát naši školu navštívila ZŠ Babice u
Uherského Hradiště. Vítězem vzájemného zápolení v 9 sportovních míčových hrách byla letos domácí
ZŠ Malšice.
23.6. – pedagogická rada.
24.6. – sportování v Malšicích – akce pořádaná TJ Malšice.
27.6. – školní slavnost.
30.6. - konec školního roku – vysvědčení !!!
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DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků)
Všichni pedagogové – Zvládání emocí, agrese a stresových situací
M.Nohavová, H.Dolejší, J.Krejčířová, , A.Jeličová, K.Albrechtová – seminář Čtenářská gramotnost
(Čtenářské dílny)
P.Vlčková – studium výchovný poradce České Budějovice, seminář k výchovnému poradenství
J.Krejčířová, V.Kohoutková – školení Čtenářská gramotnost
P.Klíma . – seminář (projekty), seminář AAŠ
P.Maňásková, P.Klíma – seminář k ŠVP

VIII. Školní jídelna
Školní jídelna nabízí výběr ze 2 druhů jídel. Jídelníček je nabízen na www.zsmalsice.cz. Strávníci si
mohou objednávat přes portál strava.cz i z pohodlí domova a rodiče menších dětí mají větší přehled o
tom, co si jejich dítě vybírá za oběd. Tato forma odhlášek a přehlašování je u strávníků velmi oblíbená
a ukázala se jako dobrý krok ve zlepšování služeb jídelny.
Počet dětí v ZŠ stále narůstá, proto se zvýšila kapacita školní jídelny od 1.9.2015 na 370 strávníků.
V průběhu roku se vedoucí jídelny snaží zapojit stravovnu do chodu celé školy.

Statisticky:
Uvařené obědy: září 2015 - srpen 2016
zařízení
ZŠ Malšice
ZŠ Slapy
celkem
MŠ
12746
5331
18077
16141
7-10let
6385
22526
2071
11-14 let
12003
14074
15let
3547
3574
zaměstnanci 7485
1261
8746
cizí strávníci 6921
6921
Úhrnem ŠJ připravuje stravu pro 450 strávníků.
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
13408
RS
5354
9703
OS
10149
OS
4614
RS – ranní svačina, OS – odpolední svačina
Dovoz do Mateřského a dětského centra jsem vyčíslila mimo tabulku. Do tohoto zařízení jsme vyvezli
celkem 2853 ranních svačinek, 3960 obědů a 2722 odpoledních svačinek.
Oproti minulému školnímu roku uvařila jídelna o 3982 obědů víc než v roce předešlém. Do mateřské
školy v Malšicích připravila o 513 ranních a o 1026 odpoledních svačin více. Počet školních svačin se
navýšil o 1272. I pro Mateřské centrum jsme připravili více ranních svačin – o 771, obědů více o 472 a
odpoledních svačin o 632. V malém propadu jsou jen ranní a odpolední svačiny do MŠ a ZŠ Slapy –
v celoročním měřítku potřebovali ve Slapech o 243 ranních svačin méně a o 303 odpoledních svačin
méně.
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Zaměstnanci školní jídelny:
ved.ŠJ
Brunová Iveta
ved.kuch. Drda Roman
kuch.
Ryjáčková Lenka
pom.kuch Matějčková Jitka
pom.kuch Švadlenková Tereza
pom.kuch. Doudová Petra

IX. 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.
Hodnocení plánu práce ve školní družině při Základní škole a Mateřské škole Malšice
ve školním roce 2015/2016
V tomto školním roce navštěvovalo školní družinu a Školní klub celkem 97 dětí. V I. oddělení,
které vedla vychovatelka Helena Trojáčková, bylo zapsáno celkem 30 dětí z 1. a 2. třídy. II. oddělení,
kde bylo zapsáno též 30 dětí z 2. a 3. třídy vedla vychovatelka Radka Švadlenková. III. Oddělení bylo
spojeno se Školním klubem a vedla je vychovatelka Radka Křivánková. Ve školní družině bylo zapsáno
20 dětí na stálou docházku a ve Školním klubu 17 dětí z 2. až 5. třídy na občasnou docházku. Činnost
Školního klubu byla koncipována v duchu kamarádského soužití více ročníků základní školy a zároveň
byla přizpůsobena individuálním schopnostem žáků. Vychovatelka pracovala a motivovala děti
nabízenou zájmovou činností podle ročního plánu.
Hlavním cílem naší školní družiny bylo opět zabezpečení pravidelné výchovné náplně volného
času žáků s důrazem na odpočinek, pohyb, volné aktivity a zájmové činnosti. Děti byly podněcovány
k vlastní aktivitě, nabídky činností byly dobrovolné. Každé dítě mohlo uplatnit a rozvíjet své
schopnosti, vlohy a talent.
V I. oddělení děti pracovaly podle celoroční hry „Kouzla a čáry kouzelníka Noxe“. Motivace
byla založena na tom, že děti po celý rok pomáhaly malému kouzelníkovi plnit úkoly a stát se
opravdovým kouzelníkem. Při plnění úkolů z ročního plánu byl kladen důraz na různé znalosti,
dovednosti, zručnost, pomoc jeden druhému, čestnost apod. Každý měsíc děti plnily úkoly jiné
pohádkové postavy z kouzelnické školy a pomáhaly „Noxíkovi“ získat zlaté hvězdičky. Děti pracovaly
s chutí a samy přicházely s nápady, jak řešit zadané úkoly. Rozvíjela se hravost, fantazie, ale děti
uplatnily i získané poznatky a znalosti ze školy. V závěru roku „Noxík“, již opravdový kouzelník, předal
dětem diplomy, odměny, rozloučil se s dětmi a vykouzli jim nejkrásnější prázdniny.
Ve II. oddělení byly děti vedeny a motivovány k rozvoji dovedností, aktivnímu poznání a
prožitkům. Upevňovaly znalosti o životním prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví. Spoustu legrace a
zábavy užily při zájmových činnostech „Ježkův týden“, „Člobrdo v družině“, „Tralala Show“,
kadeřnická soutěž „Rukočesač roku“. Zajímavé soutěže měly ke Dni země, měsíc bezpečnosti, „Naše
léčivky“, mapa České republiky. V závěru roku si děti vyrobily lžičkového ufouna nebo amulet pro
štěstí a výrobky obdarovaly své kamarády s přáním krásných prázdnin.
Děti III. oddělení se zaměřily na sportovní činnosti na školním hřišti. Mezi nejoblíbenější hry
patřily vybíjená a fotbal. Jejich výtvarné práce spolu s II. oddělením pravidelně zajišťovaly výzdobu
chodby a nástěnek před družinou. Velmi se zdařil týden počítačové gramotnosti, kdy děti na
počítačích, tabletech a mobilech hledaly různá témata a plnily dané úkoly. Zdařilý byl i turnaj ve hře
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Člověče, nezlob se ! Děti soutěžily o krále a královnu v této hře. Děti se zaměřily na dopravní výchovu
a besedovaly na téma „Chování v mimořádných situacích“. Během celého roku navštěvovaly místní
knihovnu v rámci programu „Čtení na pokračování“.
Všechna oddělení ŠD se také aktivně zapojila do činností ZŠ, např. Haloweenská diskotéka,
pořádaná žáky 9. třídy, Čertovská a Mikulášská nadílka, Vánoční dílna, Prodejní jarmark, Velikonoční
dílna, dárky pro budoucí prvňáky, Karnevalová diskotéka, společný fotbalový zápas, společná
dobrodružná hra s hledáním pokladu.

X. Mateřská škola
Mateřská škola při ZŠ a MŠ Malšice, 391 75 Malšice 288
Vedoucí učitelka: Zdeňka Vondrušková. Učitelky:, Marcela Trsková, Hana Marešová, Kateřina
Peštová, Alena Šimáková, Mgr. Lucie Vondrušková, Bc. Vendula Váchová
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 a MŠ 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 2015/2016 je do MŠ zapsáno 88 dětí, z toho pěti 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, Petra Doudová a Tereza Švadlenková.
Do jednotlivých tříd jsou děti rozděleny podle věku. Ve třídě nejmladších dětí je zapsáno 27
dětí od 2,5 do 4 let věku (Sluníčka). V II. třídě Berušek je 24 dětí od 4 do 5 let. Ve třídě nejstarších dětí
(III. třída – Červené kytičky) je 27 dětí 5-6 letých. Deset předškoláků bude 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, pěveckého kroužku a hravou
formou získávat základy hry na zobcovou flétnu. Nově byly pro děti zařazeny pohybové hry.
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 . Na konci šk.
roku 2014/2015 jsme navštívili zámek Radíč.
V průběhu celého roku přijíždějí do školky herečky z divadla Okýnko a Kašpárek, dále
kouzelník, klauni a muzikanti s veselými programy. Alespoň jedenkráte v roce jedeme do Divadla
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
Prožili jsme v lednu dilema: Uzavřít se pro okolní obce, "užívat si" tučných let v pohodlí devíti tříd a
samozásobit se vlastní naplněnou školkou (k 1.9.2016 máme v MŠ 85 dětí). Rozhodně by to nebylo
fér vůči rodičům ze všech 18 obcí, kteří se k nám postupně naučili jezdit.
S vedením malšické radnice jsme se ale rozhodli jít cestou obtížnější, myslím, že by tak činil každý
ředitel. Nejde jen o to najít učebnu, ale i učitele, šatny, místo v jídelně, ..... samé radostné problémy.
Již projektujeme na příští rok nové šatny, kabinety i třídy, protože očekáváme další třídu
šesťáků. Navíc se povedlo do nového školního roku kvalitně doplnit učitelský sbor, to je také důležitá
zpráva, školu dělají lidé.
V Malšicích 27. září 2016
Zprávu vypracoval :

Mgr. Pavel Klíma
ředitel ZŠ a MŠ Malšice
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