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I. Úvod
Možná to přijde jako klišé, ale opět mohu na začátku školního roku napsat, že jsme narostli. Do lavic
malšické školy k 1. září 2017 usedlo 237 žáků, do školky přišlo 90 dětí. Díky zájmu rodičů o naši školu
jsme otevřeli 2 šesté třídy, tedy v tuto chvíli již máme 11 tříd.
Také letos jsme museli tento trend podpořit stavebně. Kromě nové kmenové učebny pro 1. třídu, do
níž usedlo 24 prvnáčků, jsme byli nuceni řešit problém zdánlivě banální - nedostatek míst v šatnách.
Proto přes prázdniny došlo k přístavbě šaten v suterénu, v prvním patře pak vznikly dva nové
kabinety pro učitele.
Protože i zaměstnanců školy přibývá. Vězte že celá organizace ZŠ a MŠ Malšice ve všech svých
součástech (ZŠ, MŠ, ŠD, ŠK, ŠJ) zaměstnává 45 lidí všech profesí.

Střípky ze školního roku 2017/2018 krok za krokem:
Šatní skříňka pro každého žáka
Možná vám to přijde divné, že v roce 2017 konečně nabídneme šatní skříňku každému žákovi.
Vždyť je to ve většině škol běžný standard. Je to pravda. Věřte, že jsme o to usilovali jistě 10 let.
Nebrzdily nás finance ani nechuť k práci, ale nedostatek místa. Prostě naše krásná škola je stavěná na
9 tříd a prostor pro šatny byl dlouhodobě nedostačující. Velké sídlištní školy nemají s podobnou
úpravou problém, byly dimenzovány na podstatně větší kapacitu, než dnes využívají. Navíc vstupní
prostory těchto škol byly projektovány více "velkoryse".
Jsme rádi, že součástí letní přístavby byly šatnové prostory. I tak jsme nuceni použít půlené skříňky,
více nám ani zvětšené prostory nedovolí. Především v očekávání dalších let můžeme žádat o navýšení
kapacity, nedostatečné šatnové prostory nás brzdily.
Přijďte se podívat, jak se přístavba povedla.
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Příběhy bezpráví
Opět jsme žáky ZŠ Malšice aktivně zapojili do projektu Příběhy bezpráví. Pravidelně v podzimní čas si
připomínáme křivdy komunistického režimu. Rádi jsme přivítali ve škole pana Ladislava Křivánka,
tentokrát mezi sedmáky. Projekt letos připravil Mgr. Michal Kramář.
Nejdříve jsme zhlédli dokument režisérky Olgy Sommerové z roku 2000 o otci pana Křivánka, v němž
jsme mohli vidět jeho osobní vzpomínky na komunistický lágr. Následně pan Křivánek vyprávěl
žákům, jak svůj život mezi 8. a 18. rokem vyrůstal bez otce, toho viděl jen při občasných návštěvách v
komunistickém vězení.
Adopce na dálku
Hlavním smyslem je pomoci chlapci v Ugandě vystudovat na křesťanské škole. Pro nás je ale důležitý i
další fakt. Každý rok si všichni žáci školy uvědomí, jaké mají ohromné štěstí, že mohou každé ráno
vstát, dojít do školy, kde se svítí, topí, přiveze je autobus nebo rodiče, ve třídě je čeká kvalitní výuka to bereme jako samozřejmost a vlastně je to tak dobře.
Úspěšná žákyně 9. tř.
Skvělého úspěchu dosáhla žákyně 9. třídy Tereza Macholdová ve SCIO testech. V českém jazyce
dosáhla 2 nejlepšího výsledku v Jihočeském kraji. Gratulujeme a přejeme Tereze úspěšné studium na
střední škole. Navíc dokazuje, že kromě výborné sportovkyně je i hlavičkou otevřenou.
Pavel Klíma, ředitel školy
Zápisy
V zápisu do 1. třídy ZŠ Malšice 4. dubna 2018 jsme zapsali 32 dětí, z toho letos byly překvapivě pouze
2 odklady. Třicet nastoupivších nakonec rozdělíme do dvou tříd. Třída by neměla možnost přijímat
další žáky a na 2. stupeň by nás stejně čekalo rozdělení, protože k nám nastupují děti ze spádových
prvostupňových škol. Celkově je to oproti loňsku nárůst o 6 dětí.
Trend počtu předškoláků se vinou demografického vývoje malinko v dalších letech zpomalí, ale
malšická školka stále vykazuje vysokou naplněnost, úbytek bude pouze v jednotkách a budeme opět
zapisovat slušně naplněnou jednu třídu, jako tomu bývalo dříve. Tady musím malšické občany
pochválit, porodnost výrazně neklesá.
Při zápisu do MŠ Malšice 4. května 2018 přivedli rodiče 23 dětí, nakonec po dohodě s rodiči
přijmeme 22 dětí.

„Babičko, dědo, pojď si se mnou hrát, ukaž mi, jak se to dělá, pomůžu ti rád“
Dne 18. 5. 2018 jsme strávili báječné odpoledne ve školce. Mezi naše nejbližší kromě rodičů patří
také prarodiče. A na ty především jsme se tento den těšili. Pečení koláčků, osázení truhlíků, jízda
v zahradním kolečku… to je jen trocha z toho, co jsme si to odpoledne na zahradě spolu užili. Dědové
a tatínci nám především pomohli vytvořit v zahradě herní prvky, jako je pocitový chodníček nebo
dřevěná zvonkohra. Společně vyrobili dřevěný kompostér, kam budeme ukládat odpad, a naučíme
se, jak ho přeměnit na hlínu, kterou zase využijeme pro osázení našich truhlíků. Děti jim zdárně
sekundovaly. Na zahradě nechyběly hloučky povídajících babiček a dědů. I to bylo naším cílem.
Společné setkání v jedné vesnici. Moc děkujeme všem, kteří nám pomohli akci zrealizovat. Dřevo
poskytl městys a velké díky patří panu Hruškovi, který vyrobil dřevěnou zvonkohru.
Uvidíme, co vymyslíme příště! 
Bc. Alena Šimáková, vedoucí učitelka MŠ Malšice
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II. Charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola Malšice
Malšice č. 232, 391 75
č. tel. 381 277 440, 773 444 564
e-mail: zsmalsice@seznam.cz
www.zsmalsice.cz
Škola je od 1. 1. 2000 příspěvkovou organizací.
Právní subjekt zahrnuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní klub, školní jídelnu a
školní jídelnu – výdejnu v MŠ.
Zřizovatel školy – Městys Malšice, Malšice 131, PSČ 391 75.
Ředitel školy - Mgr. Pavel Klíma, bytem Obora 22, Malšice 391 75
Školská rada – předseda Mgr. Hana Dolejší
Škola zahrnuje:

1. stupeň - 1. až 5. ročník – 6 tříd
2. stupeň - 6. až 9. ročník - 5 tříd
CELKEM v roce 2017/18 238 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
1 oddělení, kapacita 45 žáků
Školní jídelna - Tel. 381 277 431, 773 444 563
kapacita 345 jídel
Školní jídelna – výdejna MŠ - Tel. 381 277 431
kapacita 90 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 1.9.2017:
Počet žáků
1.tř.
2.A
2.B
3.tř.
4.tř.
5.tř.
6.A
6.B
7.tř.
8.tř.
9.tř.

24
18
18
28
20
21
17
17
29
21
24
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Rozmístění žáků 9., 7. a 5.ročníku - školní rok 2017/18:
9. ročník
Boháčová Barbora
Cimpová Barbora

Diakonie Rolnička, Tábor
SŠ obchodu, služeb a řemesel, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor

Cimpová Tereza
Dolejší Anežka
Douda Tomáš
Doudová Zuzana
Hamerníková Nikola

Obchodní akademie a VOŠ ekonomická Tábor
Obchodní akademie a VOŠ ekonomická Tábor
SPŠ Tábor
SZŠ a VOŠ zdravotnická České Budějovice
VOŠ a SZeŠ Tábor
SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav

Holub Miroslav
Hubáčková Julie
Janoušková Nikola
Jelínková Leontina
Kadlec Josef
Kluzáková Lucie
Macholdová Tereza
Malá Natálie
Mares Erik

SZŠ Tábor
Obchodní akademie a VOŠ ekonomická Tábor
SŠ obchodu, služeb a řemesel, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor
SPŠ automobilní a technická České Budějovice
SŠ obchodu, služeb a řemesel, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor
Táborské soukromé gymnázium a ZŠ Tábor
VOŠ a střední pedagogická škola Prachatice
Gymnázium Soběslav

ze 7. ročníku
Brodinová Tereza
Skaláková Elen
5. ročník
Pech Antonín

Gymnázium Tábor - francouzská sekce
Gymnázium Tábor - francouzská sekce
Gymnázium Pierra de Coubertina

V tomto školním roce dále opustili školu tito žáci (mimo 9.tř.):
Jan Kratěna – 2.B,přestup do ZŠ a MŠ Chotoviny
Hynek Linhart – 9.tř., přestup do ZŠ a MŠ Pardubice – Ohrazenice
Ema Linhartová – 3.tř., přestup do ZŠ a MŠ Pardubice – Ohrazenice
Marek Kačírek – 2.A, přestup do ZŠ a MŠ Tábor, Husova
Marián Dubský – 8.tř., přestup do ZŠ a MŠ Tábor, Husova
Šárka Hroudová - 5. tř., ZŠ Planá nad Lužnicí
Anežka Vlčková –5.tř., přestup do ZŠ a MŠ Tábor, Husova
Vojtěch Packa - 6.B, ZŠ Tábor, Zborovská
Rosalie Poláková - 8.tř., ZŠ Planá nad Lužnicí
Během školního roku začali navštěvovat školu tito žáci (mimo 1.tř.):
Jonáš Král – 6.tř.
Jaroslav Knorre – 8.tř.
Gabriel Pouska – 5.tř.
Petr Pouska – 6.tř.
Barbora Nováková – 6.tř.
Tereza Kostečková – 6.tř.
Ester Mares – 6.tř.
Michal Šerý – 6.tř.
Valerie Suchá – 8.tř.
Marie Terezie Břehovská – 7.tř.
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Kristýna Kubíková - 8.tř.
Rosalie Poláková - 8.tř.
Děti s podpůrnými opatřeními: 17 (z toho s IVP: 3, na 1. st. : 1, na 2.st.: 2)

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

V. Údaje o pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci
Mgr. Pavel Klíma
Mgr. Pavla Maňásková
Mgr. Martina Nohavová
Mgr. Alena Jeličová
Mgr. Lenka Kubrová
Mgr. Klára Albrechtová
Mgr. Hana Dolejší
Mgr. Martin Jareš
Mgr. Jana Krejčířová
Mgr. Karel Vlček
Mgr. Michal Kramář
Mgr. Petra Vlčková
Mgr. Lucie Šilhavecká
Mgr.Jana Randlová
Ing. Michaela Šeďová, Ph.D.
Jan Svoboda
MgA. Václav Kupský

Třídnictví

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

Předměty

Počet žáků

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

24
18
18
28
20
21
17
17
29
21
24

Ve školním roce 2017/2018 byli k 1.9.2017 naší škole schváleni 3 asistenti pedagoga:
V 9. třídě pí Lenka Křížová, v 8. tř. pí Markéta Čížková, ve 3. třídě pí Iva Menzelová
Funkci výchovného poradce zastávala Mgr. Petra Vlčková. Poradí s rozmisťovacím řízením a
přihláškami na střední školy, měla 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 2017-2020
V říjnu 2017 proběhly nové volby do školské rady. Novými členy pro roky 2017 - 2020 se stali:
zástupci zřizovatele:
Petra Štenglová, Ing. Ladislav Křivánek
zástupci rodičů:
Lada Kupková, Radka Mrzenová
zástupci pracovníků školy:
Mgr. Hana Dolejší (předsedkyně ŠR), Marcela Trsková
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VI. Výkon státní správy
přijetí do ZŠ … 49
o odkladu pov. šk. doch. … 2
o prominutí poplatku za MŠ, ŠD či ŠK … 2

VII. Další údaje o škole
…zájmové kroužky na škole – ŠKOLNÍ KLUB:
Pěvecký kroužek –
MŠ – pí M.Trsková (středa 14,20 – 15,05 hod.)
Pohybové hry –
MŠ – pí A.Šimáková (úterý 13,10 – 14,00 hod.)
1x za 14 dnů – lichý týden
FlétničkaMŠ – pí L.Vondrušková (pondělí 12,50 – 13,50 hod.)
Keramický kroužek –
MŠ – pí K. Peštová (čtvrtek 14,30 – 16,00 hod.)
1. – 2. třída – pí K.Peštová (úterý 12,45 -14,15 hod.)
3. – 5. třída – pí K.Peštová (pondělí 12,45 -14,15 hod.)
Výtvarný kroužek –
1. – 2. třída – pí M.Nohavová (čtvrtek 12,30 -13,15 hod.)
6. – 9. třída – p. P.Klíma (pátek 13,30 -14,30 hod.)
Florbal –
3. – 5. třída - chlapci – p. M.Jareš (pátek 13,10 -13,55 hod.)
5. – 9.třída – dívky – p. K.Vlček (středa 13,20-14,30 hod.)
6. – 9. třída – chlapci – p. K.Vlček (středa 14,30-15,40 hod.)
3. - 4. třída – dívky, 2. třída chlapci – pí P.Maňásková (pátek 13,55 – 14,40 hod.)
Sportovní hry –
1. – 3. třída – dívky, chlapci - pí T.Dvořáková (úterý 13,10 -13,55 hod.)
1x za 14 dnů – sudý týden
Turistický kroužek –
3. – 9. třída – pí R.Švadlenková
Celodenní výlety se uskuteční 1x za měsíc vždy v sobotu.
Šikovná vařečka –
2. – 5. třída – pí I.Brunová (pondělí 13,30 - 15,00 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.)
Pěvecký kroužek –
1.-5. třída - pí K.Albrechtová (čtvrtek 13,00 – 13,45 hod.)
Šachový kroužek –
1.- 5. třída – p.M.Kramář (středa 13,20 – 14,05 hod.)
6.- 9. třída – p.M. Kramář (pátek 13,20 – 14,05 hod.)
Dramatický kroužek – scénky a divadlo
1.- 9. třída – p.M.Kramář (úterý 13,20 – 14,20 hod.)
Literární kroužek – tvůrčí psaní, čtenářské dílny, příprava školního časopisu
6.-9. třída – p.M.Kramář (pondělí 13,20 – 14,05 hod.)
Hraní na flétnu ve skupině –
1.-2. třída – pí L.Kubrová (pondělí 12,45 – 13,30 hod.)
Šikovné ruce – batikování, háčkování, pletení z papíru …
2.-5. třída – pí L.Kubrová (středa 13,20 – 14,05 hod.)
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Exkurze:
Září– vzdělávací Projekt Planeta Země - „Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky“ v táborském kině pro
žáky 6. a 7.ročníku.
Říjen - exkurze žáků 2.B do Botanické zahrady v Táboře, volba povolání „Prezentace SŠ a OU“
v Táboře pro 9.tř.
Listopad – exkurze do IC JE Temelín pro 8.a 9.tř.
Prosinec - exkurze žáků 9.tř. do firmy BRIKLIS v Malšicích
Březen - exkurze do táborského Husitského muzea žáků 4.třídy a návštěva táborského divadla
(představení Evropa) žáků 5.třídy.
Duben - výlet do Prahy žáků 4. a 5.tř.
Květen - exkurze do Planetária v Českých Budějovicích pro 3. a 4.tř., exkurze IPS Tábor – volba
povolání pro 8.třídu, exkurze do Rybářství Třeboň pro 7. a 8.tř.
Červen – výlet do Prahy „Architektura staré Prahy“ pro 9.tř., exkurze ZD Březnice pro 6.A,B a 9.tř.

Výlety:
1.tř.- Pohádková kovárna Selibov
2.A – Pohádková kovárna Selibov
2.B - ZOO Hluboká n.Vltavou
3.tř. – ZOO Hluboká n.Vltavou
4.tř.- Tábor
5.tř. – Tábor
6.A. - Praha
6.B - paintball Tábor
7.tř. – Bečice
8.tř. – Český Krumlov
9.tř.– Blatnice

LVVZ – únor 2017 – Pec pod Sněžkou

- žáci 7. – 9. tř.(39 žáků)

Kulturní akce
Divadelní představení:
říjen– divadlo v MŠ „Mája a Vilík na výletě“ pro 1. a 2.třídu, divadlo v anglickém jazyce na SPŠ

Tábor pro žáky 8.a 9.tř, divadlo v Táboře „ Klapzubova jedenáctka“ pro žáky 3.,4. a 5.tř.
listopad – divadlo Tábor „Kvak a žbluňk“ pro žáky 1. a 2.třídy, festival „Jeden svět – příběhy
bezpráví“ – beseda s pamětníkem L.Křivánkem pro žáky 7.třídy, divadlo „Kašpárek“v MŠ – O
kouzelném zvonečku pro 1.a 2.tř.
prosinec – divadlo v Táboře „Betlémský příběh“ pro 6. a 7.tř.
leden - divadlo Kašpárek v MŠ „Paní Zima“ pro 1. a 2.tř.
březen - divadlo v MŠ „Ježek Ježura“ pro 1. a 2.třídu.
květen - divadlo Kašpárek v MŠ „Chtivá Manda“ pro 1.a 2.tř.
Sportovní akce
září – sportování s TJ Malšice pro MŠ a 1.- 4.tř., sportovní dopoledne „Měsíc náborů – září 2017“ s TJ
Želeč pro MŠ a1.- 2.tř.
říjen – branný závod „ O Pohár Městské policie Tábor“ na Harrachovce. Z náročné soutěže
smíšených čtyřčlenných družstev přivezla naše škola diplomy i poháry. Družstvo 9.třídy ve složení –
Ondřej Kupka(8.tř.), Erik Mares, Tereza Macholdová a Leontina Jelínková obsadilo 3.místo a loňské
prvenství obhájilo družstvo 8.třídy ve složení - Nela Kupková, Eliška Steinbachová, Jaroslav Šerý a Jan
Kníže ! Blahopřejeme!!!,dopravní výchova v Táboře pro 4.tř.
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listopad – okresní přebor ve florbalu starších dívek (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 4.místo ze 16
zúčastněných týmů, okresní přebor ve florbalu starších chlapců (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 10.místo
z 10 zúčastněných týmů, okresní přebor ve florbalu mladších chlapců (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí,
okresní přebor ve florbalu mladších dívek (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí.
prosinec – zahájení plaveckého výcviku v Táboře pro 2.,3.,4.tř, školní vánoční turnaj ve stolním tenise.
V kategorii 3. až 5.tř. - 1.místo David Hák, 2.místo Sebastián Hejný, 3.místoVít Štengl. V kategorii 6. a
7.tř. – 1.místo Michal Štengl, 2.místo Martin Hruška, 3.místo Jakub Beneš. V kategorii 8. a 9.tř. –
1.místo Jiří Novák, 2.místo Erik Mares, 3.místo Lukáš Šerý.
leden – zahájení kurzu bruslení na zimním stadionu v Soběslavi pro 1.tř.ZŠ a MŠ. Děti absolvují 10
lekcí pod vedením zkušených instruktorů bruslení.
duben-okresní kolo „ Oznaku všestrannosti olympijských vítězů“. Naše družstvo obsadilo skvělé
3.místo z 9 zúčastněných škol.Mezi jednotlivci nejvíce vynikli – Jan Dvořák (7.tř.) – 1.místo, Vojtěch
Packa(6.tř.) – 3.místo a Tereza Macholdová(9.tř.) – 3.místo.Školní tým si vybojoval postup do
krajského kola, které se koná 17.5. v Táboře!, florbalový turnaj chlapců 1.stupně v Chotovinách. Naši
chlapci vybojovali 3..místo, okresní přebor v kopané žáků 8.a 9.tř.,čarodějnický florbalový turnaj
dívek v Chotovinách . Naše florbalistky vybojovaly 2.místo, dopravní výchova v Táboře pro 4.třídu.
květen - 12.ročník českomoravského kutálení. Vítězem vzájemného zápolení v 9 sportovních
míčových hrách mezi školami Malšice - Babice byla letos domácí ZŠ Malšice, 11.5. - fotbal McDonalds
Cup chlapci ( 4.- 5.tř.).Starší chlapci se umístili na výborném 2.místě!
15.5.- fotbal McDonalds Cup chlapci ( 1.- 3.tř.).Tým nejmenších chlapců vybojoval 4.místo, krajské
kolo sportovní soutěže „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“ v Táboře, atletický čtyřboj pro
žáky 2.stupně v Táboře.
červen - školní atletická olympiáda pro žáky 1.stupně.Jako rozhodčí žáci 9.třídy, kopaná v Malšicích chlapci 6. + 7.tř., atletická olympiáda v Táboře pro žáky 2.st., atletická olympiáda v Táboře pro žáky
1.st.

Úspěchy v soutěžích
Všem učitelům, kteří žáky připravují, děkujeme. Plně jejich práce zapadá do plánu práce s nadanými
žáky.
4.10. - branný závod „ O Pohár Městské policie Tábor“ na Harrachovce. Z náročné soutěže
smíšených čtyřčlenných družstev přivezla naše škola diplomy i poháry. Družstvo 9.třídy ve složení –
Ondřej Kupka(8.tř.), Erik Mares, Tereza Macholdová a Leontina Jelínková obsadilo 3.místo a loňské
prvenství obhájilo družstvo 8.třídy ve složení - Nela Kupková, Eliška Steinbachová, Jaroslav Šerý a Jan
Kníže ! Blahopřejeme!!!
7.11. - okresní přebor ve florbalu starších dívek (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 4.místo ze 16
zúčastněných týmů.
9.11. - okresní přebor ve florbalu starších chlapců (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 10.místo z 10
zúčastněných týmů.
5.12.- školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Vítězkou a postupující do okresního kola se stala
Elen Skaláková ze 7.třídy.
18.12. – školní vánoční turnaj ve stolním tenise. V kategorii 3. až 5.tř. - 1.místo David Hák, 2.místo
Sebastián Hejný, 3.místoVít Štengl. V kategorii 6. a 7.tř. – 1.místo Michal Štengl, 2.místo Martin
Hruška, 3.místo Jakub Beneš. V kategorii 8. a 9.tř. – 1.místo Jiří Novák, 2.místo Erik Mares, 3.místo
Lukáš Šerý.
24.1. – okresní kolo matematické olympiády 5.tříd.Naši školu reprezentoval Antonín Pech a Jan
Mrzena.Vynikajícího úspěchu dosáhl Antonín Pech, který se umístil na 2.místě z 52 soutěžících, Jan
Mrzena obsadil 11.místo. Blahopřejeme !!!
16.1. – okresní kolo dějepisné olympiády. Žák 9.třídy Erik Mares se umístil na pěkném 7.místě z 36
soutěžících.
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29.1. - okresní kolo olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně z 9.třídy .Tereza
Macholdová obdadila 8.místo a Anežka Dolejší 22.místo z 42 soutěžících.
8.2. – okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Naši školu reprezentoval žák 9.třídy Erik
Mares, který vybojoval skvělé 1.místo a postoupil tak do krajského kola v Českých Budějovicích.
Blahopřejeme!!!
15.2. - okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu budou reprezentovat dva žáci
– Elen Skaláková(7.tř.) a E.Mares (9.tř.)
20.2. - okresní kolo zeměpisné olympiády. Zúčastní se dvě žákyně ze 6.třídy – Barbora Nováková a
Tereza Hurtová a dvě dívky ze 7.třídy - Elen Skaláková a Tereza Brodinová.
22.2. – školní kolo recitační soutěže.
2.3. – okresní kolo chemické olympiády.Soutěže se zúčastnili dva žáci 9.třídy.Erik Mares obsadil
6.místo a Tereza Cimpová se umístila na 7.místě.
15.3. – okresní kolo soutěže dětských recitátorů pro 1.stupeň. Michal Kubašák (5.tř.) se umístil na
vynikajícím 1.místě a postupuje do krajského kola v Českém Krumlově! Pěkné 2.místo vybojovala i
Markéta Matoušková ze 3.třídy.
20.3.- krajské kolo dějepisné olympiády.Naši školu reprezentoval žák 9.třídy Erik Mares.
21.3. – šachový turnaj školních družstev žáků 1.-5.tříd v Táboře.Naše družstvo vybojovalo skvělé
1.místo.Nejlepší výkon předvedli žáci 5.třídy -Karin Hladíková a Denis Švík.
22.3.- krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Erik Mares z 9.třídy ve své kategorii
zvítězil a postupuje do celostátního kola v Praze!!!Blahopřejeme!!!
5.4 - okresní kolo „ Oznaku všestrannosti olympijských vítězů“. Naše družstvo obsadilo skvělé 3.místo
z 9 zúčastněných škol.Mezi jednotlivci nejvíce vynikli – Jan Dvořák (7.tř.) – 1.místo, Vojtěch
Packa(6.tř.) – 3.místo a Tereza Macholdová(9.tř.) – 3.místo.Školní tým si vybojoval postup do
krajského kola, které se koná 17.5. v Táboře!
26.4. - celostátní kolo konverzační soutěže v německém jazyce v Praze, do kterého si vybojoval
postup z krajského kola žák 9.třídy Erik Mares.
11.4. - florbalový turnaj chlapců 1.stupně v Chotovinách. Naši chlapci vybojovali 3..místo.
11.5. - fotbal McDonalds Cup chlapci ( 4.- 5.tř.).Starší chlapci se umístili na výborném 2.místě!
15.5.- fotbal McDonalds Cup chlapci ( 1.- 3.tř.).Tým nejmenších chlapců vybojoval 4.místo.

Ostatní akce
Co jsme prožili v září 2017:
15.9. – vzdělávací Projekt Planeta Země - „Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky“ v táborském kině
pro žáky 6. a 7.ročníku.
18.- 22.9.– „Edison“ - multikulturní projekt v anglickém jazyce se zaměřením na poznávání cizích
kultur.V rámci tohoto projektu navštívilo naši školu a ZŠ Želeč šest zahraničních studentů z různých
koutů světa (Gruzie, Jordánsko, Turecko, Čína, Kyrgyzstán, Ázerbajdžán). Stážisté si dopoledne
připravili pro žáky zajímavý interaktivní program v rámci výuky a odpoledně se věnovali společným
sportovním či kulturním aktivitám.
22.9. – sportování s TJ Malšice pro MŠ a 1.- 4.tř.
27.9. - sportovní dopoledne „Měsíc náborů – září 2017“ s TJ Želeč pro MŠ a1.- 2.tř.
Co jsme prožili v říjnu 2017:
4.10. - branný závod „ O Pohár Městské policie Tábor“ na Harrachovce. Z náročné soutěže
smíšených čtyřčlenných družstev přivezla naše škola diplomy i poháry. Družstvo 9.třídy ve složení –
Ondřej Kupka (8.tř.), Erik Mares, Tereza Macholdová a Leontina Jelínková obsadilo 3.místo a loňské
prvenství obhájilo družstvo 8.třídy ve složení - Nela Kupková, Eliška Steinbachová, Jaroslav Šerý a
Jan Kníže ! Blahopřejeme!!!
4.10. – divadlo v MŠ „Mája a Vilík na výletě“ pro 1. a 2.třídu.
6.10. - dopravní výchova v Táboře pro 4.tř.
9.10. - exkurze žáků 2.B do Botanické zahrady v Táboře.
10.10. – třídní schůzky.
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11.10.- vědomostní soutěž „Přírodovědný klokan“ pro žáky 8. a 9.třídy.
12.10 - divadlo v anglickém jazyce na SPŠ Tábor pro žáky 8.a 9.tř.
12.10. – divadlo v Táboře „ Klapzubova jedenáctka“ pro žáky 3.,4. a 5.tř.
18.10. – volba povolání „Prezentace SŠ a OU“ v Táboře pro 9.tř.
Co jsme prožili v listopadu 2017:
1.11. - divadlo Tábor „Kvak a žbluňk“ pro žáky 1. a 2.třídy
2.11. - exkurze do IC JE Temelín pro 8.a 9.tř
1.- 13.11. – SCIO testy pro 9.třídu (český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk a obecné
studijní předpoklady).
7.11. - okresní přebor ve florbalu starších dívek (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 4.místo ze 16
zúčastněných týmů.
9.11. - okresní přebor ve florbalu starších chlapců (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 10.místo z 10
zúčastněných týmů.
13.11. – pedagogická rada.
20.11. – festival „Jeden svět – příběhy bezpráví“ – beseda s pamětníkem L.Křivánkem pro žáky
7.třídy.
21.11. - okresní přebor ve florbalu mladších chlapců (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí.
23.11. - inspekční testování 9.tř. – mediální gramotnost
23.11. - okresní přebor ve florbalu mladších dívek (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí.
29.11. - divadlo „Kašpárek“v MŠ – O kouzelném zvonečku pro 1.a 2.tř.
Co jsme prožili v prosinci 2017:
3.12. – zpívání školního pěveckého sboru na Vánočním trhu v Malšicích.
4.12. – Mikuláš ve škole
5.12. – zahájení plaveckého výcviku v Táboře pro 2.,3.,4.tř.
5.12.- školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Vítězkou a postupující do okresního kola se stala
Elen Skaláková ze 7.třídy.
6.12 - Adventní dílna
8.12.- divadlo v Táboře „Betlémský příběh“ pro 6. a 7.tř.
8.12. – exkurze žáků 9.tř. do firmy BRIKLIS v Malšicích
12.a13.12. - program primární prevence realizovaný paní S.Kadlecovou SEMAFÓR o.s.
(5.tř. – Sociální a emoční změny, 3.tř. – Konflikty a jejich řešení, 4.tř. – Vliv vrstevníků)
14.12. – workshop Střední školy spojů a informatiky pro žáky 8. a 9.tř.
14.12. – vánoční setkání rodičů a žáků 7.třídy
18.12. – vánoční setkání rodičů a žáků 2.B třídy
18.12. – školní vánoční turnaj ve stolním tenise. V kategorii 3. až 5.tř. - 1.místo David Hák, 2.místo
Sebastián Hejný, 3.místoVít Štengl. V kategorii 6. a 7.tř. – 1.místo Michal Štengl, 2.místo Martin
Hruška, 3.místo Jakub Beneš. V kategorii 8. a 9.tř. – 1.místo Jiří Novák, 2.místo Erik Mares, 3.místo
Lukáš Šerý.
22.12. – vánoční zpívání u stromečku ve škole.
23.12.-2.1. – vánoční prázdniny
Co jsme prožili v lednu 2018:
3.1. – zahájení kurzu bruslení na zimním stadionu v Soběslavi pro 1.tř.ZŠ a MŠ. Děti absolvují 10 lekcí
pod vedením zkušených instruktorů bruslení.
8.1. – divadlo Kašpárek v MŠ „Paní Zima“ pro 1. a 2.tř.
9.1. – třídní schůzky.
11.1. – prezentace Střední školy řemeslné a Základní školy Soběslav pro žáky 8. a 9.tř.
16.1. – okresní kolo dějepisné olympiády. Naši školu reprezentuje žák 9.třídy Erik Mares.
17.1. – přednáška paní M.Bittnerové v rámci primární prevence „Život s hazardem“ pro žáky 8. a 9.tř.
Pořádá malšická knihovna.
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24.1. – okresní kolo matematické olympiády 5.tříd.Naši školu reprezentují Antonín Pech a Jan
Mrzena.
25.1. – pedagogická rada.
27.1.-3.2. – lyžařský kurz v Krkonoších (Pec p.Sněžkou). Zúčastní se 39 žáků ze 7.- 9.třídy.
31.1. – pololetní vysvědčení.
2.2. – pololetní prázdniny.
výsledky okresních olympiád:
24.1. – okresní kolo matematické olympiády 5.tříd. Naši školu reprezentoval Antonín Pech a Jan
Mrzena. Vynikajícího úspěchu dosáhl Antonín Pech, který se obsadil 2. místo z 52 soutěžících, Jan
Mrzena obsadil 11.místo. Blahopřejeme !!!
16.1. – okresní kolo dějepisné olympiády. Žák 9.třídy Erik Mares se umístil na výborném 7.místě
z 36 soutěžících.
29.1. - okresní kolo olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně z 9.třídy.
Tereza Macholdová obsadila 8.místo a Anežka Dolejší 22.místo z 42 soutěžících.
Co jsme prožili v únoru 2018:
2.2. – pololetní prázdniny.
8.2. – okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Naši školu reprezentoval žák 9.třídy Erik
Mares, který vybojoval skvělé 1.místo a postoupil tak do krajského kola v Českých Budějovicích.
Blahopřejeme!!!
15.2. - okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu budou reprezentovat dva žáci
– Elen Skaláková (7.tř.) a E.Mares (9.tř.)
15.2. – workshop „3D tisk“ pro 8. a 9.třídu.
20.2. - okresní kolo zeměpisné olympiády. Zúčastní se dvě žákyně ze 6.třídy – Barbora Nováková a
Tereza Hurtová a dvě dívky ze 7.třídy - Elen Skaláková a Tereza Brodinová.
22.2. – školní kolo recitační soutěže.
Děkujeme všem pedagogům, kteří žáky na olympiády připravují!
Co jsme prožili v březnu 2018:
2.3. – okresní kolo chemické olympiády.Soutěže se zúčastnili dva žáci 9.třídy. Erik Mares obsadil
6.místo a Tereza Cimpová se umístila na 7.místě.
13.3. – exkurze do táborského Husitského muzea žáků 4.třídy a návštěva táborského divadla
(představení Evropa) žáků 5.třídy.
13.3.- pedagogická intervence v 6.B třídě realizovaná PPP Tábor.
14.3.- projekt „ Skutečně zdravá škola“v 6.A
15.3. – okresní kolo soutěže dětských recitátorů pro 1.stupeň. Michal Kubašák (5.tř.) se umístil na
vynikajícím 1.místě a postupuje do krajského kola v Českém Krumlově! Skvělé 2.místo vybojovala i
Markéta Matoušková ze 3.třídy.
16.3. – matematická soutěž „Matematický klokan“ pro 2. – 9.třídu.
19.3.- divadlo v MŠ „Ježek Ježura“ pro 1. a 2.třídu.
20.3.- projekt „ Skutečně zdravá škola“v 7.třídě.
20.3.- krajské kolo dějepisné olympiády.Naši školu reprezentoval žák 9.třídy Erik Mares.
21.3. – šachový turnaj školních družstev žáků 1.-5.tříd v Táboře. Naše družstvo vybojovalo skvělé
1.místo. Nejlepší výkon předvedli žáci 5.třídy - Karin Hladíková a Denis Švík.
22.3.- krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Erik Mares z 9.třídy ve své kategorii
zvítězil a postupuje do celostátního kola v Praze!!! Blahopřejeme!!!
22.3. – pěvecká soutěž „Jihočeský zvonek“.
26.3.- pedagogická intervence v 6.B třídě realizovaná PPP Tábor.
28.3. – Velikonoční dílna.
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Co jsme prožili v dubnu 2018:
3.4. - projekt „Skutečně zdravá škola“ pro žáky 8.tř.
4.4. - projekt „Skutečně zdravá škola“ pro žáky 4.tř.
4.4. - zápis do 1.třídy. K zápisu se dostavilo 32 dětí. 2 žáci mají odklad, do dvou prvních tříd tedy
nastoupí 30 žáků.
4.4. - výlet ZOO Větrovy 1. a 2.třída.
5.4.- okresní kolo „ Oznaku všestrannosti olympijských vítězů“. Naše družstvo obsadilo skvělé 3.místo
z 9 zúčastněných škol.Mezi jednotlivci nejvíce vynikli – Jan Dvořák (7.tř.) – 1.místo, Vojtěch
Packa(6.tř.) – 3.místo a Tereza Macholdová(9.tř.) – 3.místo. Školní tým si vybojoval postup do
krajského kola, které se konalo 17.5. v Táboře!
9.4. - pedagogická rada.
10.4. – třídní schůzky.
11.4. - florbalový turnaj chlapců 1.stupně v Chotovinách. Naši chlapci vybojovali 3..místo.
11.4. - projekt „Skutečně zdravá škola“ pro 9.tř.
12.4. - pedagogická intervence v 6.B realizovaná Pedagogicko-psychologickou poradnou v Táboře.
13.4. - mobilní dopravní hřiště v Malšicích pro žáky 1.stupně.
3. - 27.4. - SCIO testy pro 5.tř. (ČJ, M, OPS, AJ).
20.4. - okresní přebor v kopané žáků 8.a 9.tř.
25.4. - výlet do Prahy žáků 4. a 5.tř.
26.4. - celostátní kolo konverzační soutěže v německém jazyce v Praze, do kterého si vybojoval
postup z krajského kola žák 9.třídy Erik Mares.
26.4. – čarodějnický florbalový turnaj dívek v Chotovinách . Naše florbalistky vybojovaly 2.místo.
27.4. - dopravní výchova v Táboře pro 4.třídu.
Co jsme prožili v květnu 2018:
10.- 11.5.- 12.ročník českomoravského kutálení. Vítězem vzájemného zápolení v 9 sportovních
míčových hrách mezi školami Malšice - Babice byla letos domácí ZŠ Malšice.
11.5.- exkurze do Planetária v Českých Budějovicích pro 3. a 4.tř.
11.5. - fotbal McDonalds Cup chlapci ( 4.- 5.tř.).Starší chlapci se umístili na výborném 2.místě!
15.5.- fotbal McDonalds Cup chlapci ( 1.- 3.tř.).Tým nejmenších chlapců vybojoval 4.místo.
15.5. – Soutěž mladých zdravotníků 4.- 5.třída.
15.5. – pedagogická intervence v 6.B realizovaná Pedagogicko psychologickou poradnou v Táboře.
16.5. - Den otevřených dveří.
17.5. - krajské kolo sportovní soutěže „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“ v Táboře.
22.5. - exkurze IPS Tábor – volba povolání pro 8.třídu.
23.5. - divadlo Kašpárek v MŠ „Chtivá Manda“ pro 1.a 2.tř.
25.5.- výlet 1.a 2.A - Pohádková Kovárna Selibov.
28.5. - exkurze do Rybářství Třeboň pro 7. a 8.tř.
31.5. – atletický čtyřboj pro žáky 2.stupně v Táboře.
Co jsme prožili v červnu 2018:
1.6. - Den dětí v MŠ za pomoci žáků 8.třídy.
1.6. - školní atletická olympiáda pro žáky 1.stupně.Jako rozhodčí žáci 9.třídy.
1.6. - Den dětí s třídním učitelem - 6.A.,6.B.7.tř.
4.6. - školní výlety( 6.A - Praha, 6.B – paintball Tábor, 7.tř. – okolí Lužnice, 8.tř. – Český Krumlov, 9.tř.Blatnice)
6.6. - školní výlety (2.B,3.tř.- ZOO Hluboká n.Vltavou)
6.6. - kopaná v Malšicích - chlapci 6. + 7.tř.
7.6. - školní výlety (4.,5.tř.- Tábor)
7.6. - výlet do Prahy „Architektura staré Prahy“ pro 9.tř.
13. a 15.6. - atletická olympiáda v Táboře pro žáky 2.st.
14.6. - atletická olympiáda v Táboře pro žáky 1.st.
18.6. - pasování žáků 1.tř na čtenáře
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25.6. - exkurze ZD Březnice pro 6.A,B a 9.tř.
25.6. – pedagogická rada.
30.6. - konec školního roku – vysvědčení !!!

DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků)
P.Vlčková, J.Randlová – jazykový kurz
P.Klíma – seminář MŠMT
P.Maňásková – seminář“Hodina pohybu navíc“
P.Klíma – seminář Asociace aktivních škol
J.Randlová – školení výuka anglického jazyka
P.Vlčková – seminář Jazyková škola Praha
J.Randlová – seminář Jazykové centrum Česká Budějovice
K.Albrechtová – kurz anglického jazyka
H.Dolejší – Tvořivá škola – český jazyk

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 na 425 (pouze dětští strávníci).
V průběhu roku se vedoucí jídelny snaží zapojit stravovnu do chodu celé školy –Vánoční tvoření, Den
rodiny, představení práce kuchařek v hodinách, ukázky naklíčených luštěnin, Dny otevřených hrnců,
Slavnostní oběd pro deváťáky.
Na podzim 2017 jsme se zapojili do projektu Skutečně zdravá škola – viz skutecnezdravaskola.cz
V tomto školním roce naposled připravujeme svačiny pro školáky – děti o ně nejeví zájem
Cizí strávníky vzhledem k naplněné kapacitě jídelny dětmi stále nepřibíráme. Zájem ze strany cizích
strávníků by byl – je vytvořen pořadník, ve kterém je zhruba 10 čekatelů.
Statisticky:
Uvařené obědy: září 2017 - srpen 2018
zařízení
ZŠ Malšice
ZŠ Slapy
celkem
MŠ
12716
5163
17879
7-10let
16831
5567
22398
11-14 let
15839
1398
17237
15let
4192
4192
zaměstnanci
8475
1510
9985
cizí strávníci
6520
6520
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
13125
RS
5227
6879
OS
9828
OS
4349
RS – ranní svačina, OS – odpolední svačina
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Dovoz do Mateřského a dětského centra Mufík je vyčíslen mimo tabulku. Do tohoto zařízení jsme
vyvezli celkem 3373 ranních svačinek, 3373 obědů a 3182 odpoledních svačinek.
Zaměstnanci školní jídelny:
Vedoucí ŠJ
Vedoucí kuchař
Kuchařka
Pomocná kuchařka
Pomocná kuchařka
Pomocná kuchařka

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

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.
Ilona Švadlenková - oddělní ŠK
Hodnocení plánu práce ve školní družině při Základní škole a Mateřské škole Malšice
ve školním roce 2017/2018
V tomto školním roce navštěvovalo školní družinu celkem 80 dětí a oddělení školního klubu
navštěvovalo 30 dětí. V I. oddělení, kde bylo zapsáno 30 dětí k pravidelné docházce, z toho 22 dětí z I.
třídy a 8 dětí ze II. třídy, vedla vychovatelka Helena Trojáčková. II. oddělení, též se 30 dětmi ze 2. a 3.
třídy, vedla vychovatelka Radka Švadlenková. III. oddělení, které má kapacitu pouze 20 dětí, vedla
vychovatelka Radka Křivánková. Toto oddělení navštěvovali žáci II. a IV. třídy. Školní klub nabídl 17
kroužků, ve kterých pracovalo celkem 77 dětí.
Oddělení Školního klubu navštěvovalo 30 dětí různých věkových skupin pod vedením
vychovatelky Ilony Švadlenkové. Přihlášené děti navštěvovaly Školní klub pravidelně a podle potřeby
byly průběžně uvolňovány na zájmové kroužky nebo na autobus. Činnost byly vedeny tak, aby byly
děti podněcovány k vlastní aktivitě, přičemž výběr aktivit byl dobrovolný. V podzimním období byly
činnosti Školního klubu převážně zaměřené na pobyt venku, podzimní tradice a práce s přírodním
materiálem, např. dlabání dýní, tvoření a pouštění draků, společné pečení jablečného závinu,
Halloweenská diskotéka aj. Zimní období si děti krátily různými soutěžemi, kvízy a hlavně vymýšlením
zajímavých otázek do soutěží mladších dětí a přípravou Mikulášské besídky. Vánoční besídku si
užívaly společně a na družinový karneval připravily sportovní disciplíny a masky. Jarní období trávily
při pohybových a sportovních hrách / švihadla, gumy, školka s míčem, panák, vybíjená, kopaná aj. /,
dále kreslením na chodníku a poznáváním květin a léčivých rostlin. Také připravily Velikonoční
překvapení a soutěž pro I. oddělení s názvem „Ostrov plný hádanek“ a vymýšlely zajímavé scénky
z běžného života. Zúčastnily se zajímavé besedy o rybách a rybářích, kterou připravili pro své
kamarády jejich spolužáci. V průběhu roku pravidelně 1 x za měsíc navštěvovaly knihovnu městyse
Malšic, kde probíhala četba na pokračování, ale i individuální četba dle zájmu dětí. Pravidelně se
účastnily a podílely na společných družinových akcích, a to i na poslední „Zahradní párty“, kde se
všichni rozloučili.
V I. oddělení děti pracovaly dle celoroční motivované hry „Rok na hradě s dráčkem
Drápkem“. Každý měsíc děti dostaly děti barevný klíč od jedné hradní komnaty, která byla plná her,
pohádek a tvoření dle tematického plánu a děti tyto úkoly průběžně plnily. První zářijový klíč
odemykal „Pokoj kamarádství a poznání“, obsahoval převážně seznamovací hry, ale také velký úkol
pro všechny děti. Vytvořit dráčka Drápka a jeho hrad Dračinu, vše se velmi povedlo, a tak mohl být
dráček po celý rok kamarádem v naší družině. V říjnu jsme odemykali „Pokoj podzimních barev“ a
velmi se povedl „Jablíčkový týden“, kdy jsme zpívali, tvořili, ochutnávali a společně jsme si užívali
podzimu. Také každý měl možnost představit svého oblíbeného plyšáčka a společně zahrát krátkou
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pohádku. Hnědý klíč otvíral „Pokoj duchů a strašidel“. Byl plný papírových duchů, netopýrů a dýní,
což se ukázalo také na Halloweenské diskotéce. Pro sv. Martina si děti připravily do průvodu hezké
barevné lampičky. Vánoční „Pokoj plný překvapení“ otvíral modrý klíč. Napsali jsme Ježíškovi svá
přání a každý z nás si vytvořil čelenku se zlatou hvězdičkou, která děti proměnila v anděly, a tak mohl
proběhnout ocelný „Andělský den“, plný písní, dárků, vyprávění apod. Mikulášskou nadílku pro nás
připravili starší kamarádi ze III. a IV. oddělení. S malým přáníčkem nebo dárkem jsme nezapomněli
ani na své nejbližší, rodiče, kamarády. Společně u stromečku jsme se radovali a těšili na opravdového
Ježíška. Nový rok jsme vítali v „Mrazivém pokoji“ a připomněli si pohádku o 12 měsíčkách. Dráček pro
nás připravil kromě jiného „Hádankářskou soutěž“ a oslavili jsme hrou „Kolo štěstí“ své první
vysvědčení. Pohádkový „Pokoj kamarádky knížky“ obsahoval vše o knihách, pohádkách, příbězích a
všem, co děti zajímalo. Žlutý klíč barvy sluníčka přinesl jaro a otevřel „Pokoj sportu a her“, a tak se
hrálo, sportovalo, závodilo jak ve školní družině, tak i venku. Velikonoční zajíček nás také zapojil do
příprav tvoření a sportování. Dubnový zelený klíč otevřel „Pokoj čarodějnic“ a byla jich plná družina.
Vyprávěly se příběhy, tvořilo se a závodilo s čarodějnicí Arturkou. „Rozkvetlý a voňavý pokoj“ byl
opravdu krásný, zaměřili jsme se na maminky a přípravu na jejich svátek, ale také na přírodu, stromy,
květiny, broučky, včely aj. Při hudební soutěži jsme vybrali dokonce 2 zlaté slavíky a ostatních
zpěváků, kteří si rádi zpívají bylo mnoho. Červnový červený klíč byl poslední a měl otevřít. „Pokoj
s pokladem“, ale nejdříve jsme však oslavili Den dětí s hodováním a hraním na hradě. Dále nám
Drápek připomněl, že vodník již nespí a upozornil nás na různá nebezpečí, např. u vody, na silnici,
v lese, doma apod. Nakonec přišlo to nejdůležitější – plán, mapa a hledání pokladu. Vše jsme
společně vyřešili, poklad spravedlivě rozdělili, předali diplomy od dráčka Drápka a s naším heslem
„Měli jsme se všichni rádi, zůstaneme kamarádi“ jsme se rozloučili.
Ve II. oddělení děti rády využívaly didaktické hry, obrázkové materiály, pomůcky a hračky ve
školní družině. V podzimním období hrály seznamovací hry a tvořily převážně z přírodních materiálů
různé koláže, ptáky, stromy aj. Konec podzimního období si zpestřily soutěží „Tvoje tvář má známý
hlas“. V zimním období se zaměřily na malování pekelných obrázků, dále různých vánočních svícnů,
přáníček a dárků pro své blízké. Povídaly si o důležitosti všech povolání, zdravém životním stylu a
velmi dobře si vedly v soutěži „Hádej, hádej, hadači“. Jaro vítaly kreslením jarních motivů, tvořením
květin z papíru a pozorováním změn v přírodě. Úspěšně si ověřily v soutěžním kvízu o jaru a přírodě a
vedly si velice dobře. Hrály si a prohlubovaly poznatky na téma „Jsem chodec“ a „Jsem cyklista“.
Poznávaly dopravní značky a vybavení jízdního kola. Léto patřilo hrám venku, sportování, ale také
poznáváním života včel, mravenců, hmyzu aj. dle encyklopedie i vyhledáváním v přírodě. Na závěr si
děti vyrobily indiánské čelenky přátelství, které si mezi sebou vyměnily a společně se rozloučily.
Činnosti ve III. oddělení byly též rozmanité a byly zařazovány dle konkrétní situace / počasí,
roční období apod. /. Důležitým bodem bylo zařazovat program zajímavý, příjemný dětem, ale i
poučný. Ve školní družině děti rády využívaly nové stolní hry, stavebnice, časopisy, encyklopedie aj.
Velmi rády hrály vědomostní hry a kvízy, hudební hádanky, ale i sportovní a přírodovědná témata
byla oblíbená. Zaměřily se na výzdoby družiny, chodby a nástěnek v okolí. Vyzkoušely si různé
možnosti malování, např. poslepu, nohou, ústy apod. Často pořádaly sportovní hry a turnaje, např. ve
vybíjené, kopané, košíkové apod. Z pracovních činností rády vzpomínají na dlabání dýní, pečení
brambor, tvoření z brambor, výzdobu kraslic a krásného květinového košíčku, který věnovaly
maminkám k svátku. Během celého školního roku navštěvovaly místní knihovnu v rámci programu
„Čtení na pokračování“. Společné rozloučení proběhlo také na „Zahradní párty“.
Společné akce
V průběhu roku proběhlo ve školní družině a školním klubu 10 společných akcí, které měly za úkol
prohloubit kamarádské vztahy a vzájemnou pomoc všech dětí bez ohledu na věk a třídu. Všechny
akce, jako např. „Pouštění vlaštovek“, „Dráčku leť !“, „Galerie na plotě“, „Halloweenská diskotéka“,
„Mikulášská besídka“, „Pexesový turnaj“, „Den čarodějnic“, „Přírodovědné odpoledne“ a „Zahradní
párty“ s rozloučením všech dětí. Poděkování patří všem dětem za aktivní účast, ale i vychovatelkám
za jejich čas, snahu a nápaditost při organizování společných akcí.
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X. Mateřská škola
Mateřská škola při ZŠ a MŠ Malšice, 391 75 Malšice 288
Vedoucí učitelka: Bc. Alena Šimáková. Učitelky: Zdeňka Vondrušková, Marcela Trsková, Hana
Marešová, Kateřina Peštová, Mgr. Lucie Vondrušková, Mgr. Jana Bonaventurová
Provozní doba: 6,00 – 16,15 hod.
Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělání 2 - 7letým dětem. Ve školním roce 2017/2018
se zde vzdělávalo 90 dětí. Kapacita školy byla naplněna na 100 %. Vzdělávání probíhalo ve třech
celodenních třídách a v jedné polodenní. Ve třídách jsou děti rozděleny podle věku. Jde tedy o třídy
homogenní. Třída nejmenších dětí byla personálně doplněna o dalšího nepedagogického pracovníkachůvu, která pomáhá během dopoledního vzdělávání zejména dětem dvouletým, kterých v tomto
školním roce bylo do mateřské školy přijato 16. Činnosti ve všech třídách byly co nejvíce
přizpůsobeny vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí.
V tomto školním roce pracovalo v MŠ 7 učitelek, z toho 3 s vysokoškolským vzděláním a 1
s ukončeným vzděláním na VOŠ, 1 chůva, 1 školnice a o výdej jídla se staraly 2 kuchařky. Všechny
pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní.
Učitelky se v průběhy školního roku vzdělávají na základě vlastního výběru seminářů nebo s ohledem
na potřeby rozšíření si vzdělání. Dále pak navštívily jiné MŠ pro vzájemnou inspiraci a sdílení nápadů.
Absolvované semináře: Agresivita dětí v MŠ, Poruchy komunikace, Pozoruj a jednej- environmentální
výchova, hospitace v MŠ Sokolovská (Tábor) a MŠ Duha (Soběslav)
Dále pak studují v rámci samostudia odbornou literaturu, kterou je průběžně doplňována školní
knihovna. Letos se zejména jednalo o „Vzdělávání dětí dvouletých“ a „Agresivita v MŠ“.
Od roku 2017/18 došlo k přepracování ŠVP. Způsob řazení integrovaných bloků je horizontální.
Integrované bloky nejsou časově omezené a každý učitel při tvorbě TVP může do bloku vstupovat
kdykoli během školního roku tak, aby co nejlépe reagoval na aktuální situaci a potřeby dětí. Tím
dochází k co nejlepšímu využití situačního učení. Nabídka činností je realizována s ohledem na
věkovou skupinu dětí ve třídě. Výběr vhodných podtémat IB je plně na kompetenci třídních učitelek.
Učitelka dbá na to, aby v rámci IB docházelo vždy k rozvoji dětí ve všech pěti vzdělávacích oblastech.
Aby docházelo k naplňování dílčích cílů a rozvoji klíčových kompetencí, které nám ukládá RVP PV. Je
možné doplnit v rámci TVP obsah o celky, které nesouvisí s nabídkou ŠVP, ale vychází ze zájmů dětí.
ŠVP bylo doplněno o dva projekty.
„Svět nekončí za vrátky- cvičíme se zvířátky“ – projekt vznikl ve spolupráci s Českou obcí
sokolskou. Je zaměřen na zvýšenou pohybovou gramotnost dětí. Děti plnily úkoly v pěti oblastech.
Každá věková skupina měla své specifické úkoly. Jejich splnění si děti zaznamenávaly pomocí
samolepek do sešitu. Na konci školního roku nám byly zaslány pro děti diplomy, medaile, a dárky.
„ Skutečně zdravá škola“ -projekt vznikl ve spolupráci s organizací Skutečně zdravá škola,z.s.,
podporovaný Ministerstvem životního prostředí.
Obsah projektu:
 začleňujeme téma stravování, jídla a udržitelnosti v zemědělství do vzdělávacího programu
 nepovídáme si jen, ale učíme se prožitkem- vaříme, pečeme, připravujeme pomazánky
 připravujeme společné akce pro děti a nejen rodiče zaměřené na zvelebení naší zahrady
 pěstujeme na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu
 učíme se zpracovávat a hlavně konzumovat plody Země
 organizujeme výlety na místní farmy
 zajistíme, že oběd je ve školní jídelně radostnou společenskou událostí v příjemné a klidné
atmosféře
Chceme, aby naše děti jedly jídlo, které je zdravé a které jim chutná, a aby věděly, odkud jídlo
pochází a jak vzniká. Chceme dětem ukázat cestu ke zdravému jídlu, k péči o naší Zemi, k udržitelnosti
zdrojů a omezit plýtvání potravin. Chceme snížit obezitu dětí a přivést je k lásce k pohybu.
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V mateřské škole probíhají 1x týdně tzv. terénní dny, kdy je vzdělávání dětí uskutečňováno
hned po dopolední svačině ven.
Se vzdělávací nabídkou jsou průběžně seznámeni rodiče vyvěšením stručného obsahu na
nástěnkách konkrétních tříd.
Ve třídách jsou každoročně obměňovány didaktické vzdělávací pomůcky a hračky dle potřeby. V roce
2017/2018 jsme získali dotaci na nákup didaktických a polytechnických hraček a pomůcek. Z této
dotace se např. pořídila přenosná trouba na pečení, lupy nebo mikroskopy, které umožňují dětem
více prožitkového učení a velké technické stavebnice. Do třídy nejmenších byly nakoupeny hračky a
vzdělávací didaktické pomůcky pro děti dvouleté. Zaměřili jsme se i na doplnění hraček na školní
zahradě.
Vzdělávací nabídka byla obohacena alespoň 1x měsíčně o divadelním představení. Divadla jezdí
k nám do MŠ. Děti v posledním roce předškolního vzdělávání měly možnost se přihlásit do zájmových
kroužků, které probíhají v odpoledních hodinách. Kroužky vedou učitelky z MŠ nebo externí
pracovníci. Jednalo se o tyto kroužky: Pěvecký, Hra na zobcovou flétnu, Keramický, Pohybové hry,
Angličtina a pod ZUŠ Sezimovo Ústí taneční obor- Radost z pohybu.
Dále pak probíhal v podzimních měsících plavecký a v zimních měsících bruslařský výcvik.
Další akce: Mobilní planetárium
Lední revue - Soběslav
Návštěva Galerie Sladovna Písek- interaktivní výstava integrovaných záchranného systému
Policie v MŠ – ukázka práce Policie, výcvik policejních psů
Exkurze do hasičského sboru v Táboře
Výlet do přírodovědného muzea v Semenci (2. třída)
Výlet do ZOO Větrovy (1. třída)
Výlet do Zemědělského muzea Netěchovice (3. a 4. třída)
Přespávání předškoláků v MŠ
Akce připravované ve spolupráci s KPŠ, Základní školou Malšice, TJ Malšice:
Sportovní dopoledne v areálu TJ Malšice
Martinský průvod (vystoupení dětí z MŠ)
Rozsvěcení vánočního stromu (vystoupení dětí z MŠ)
Den dětí (žáci základní školy připravují program pro děti z MŠ)
Akce připravené pro rodiče a děti:
Vánoční setkání spojené s dílničkou
Den s prarodiči
Letní zakončení školního roku, pasování předškoláků
Doplňující aktivity:
Depistáž všech dětí od 4 let klinickým logopedem přímo v MŠ
Oční vyšetření dětí přímo v MŠ
2x ročně focení dětí
Pro co největší informovanost rodičů a prezentaci mateřské školy byly vytvořeny webové stránky
mateřské školy, které jsou obohaceny i o fotogalerii.
U všech dětí je sledován pokrok s ohledem na jejich vývojovou etapu a individuální rozvoj. Pokroky
dětí jsou zaznamenávány průběžně, nejméně však 2x ročně. Na základě hodnocení dětí pak
doporučujeme v případě potřeby návštěvu PPP. V rámci kontrolní a hospitační činnosti je sledován
soulad TVP a ŠVP, sledujeme formy a metody práce, profesní kompetence pedagogů a povinnou
dokumentaci.
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XI. Zhodnocení a závěr
Kam porosteme?
Již na konci roku 2017/2018 jsme se připravovali na další školní rok. V mateřské škole během
prázdnin proběhla přestavba družinového oddělení na 4. oddělení MŠ. končí tak provizorium s
polodenní třídou v ŠD. Kapacita MŠ se ustálí na 96 dětech. Především učitelkám v MŠ vytvoříme
skvělé prostředí k práci a dětem prostor k jejich radostnému prožívání školky.
Přestože zřizovatel přislíbil i řešení družinových a výukových prostor, trochu doufáme v ustálení
počtu žáků ve škole. Od září 2018 jsme narostli na téměř 250 žáků ve 12 třídách, to je velký nápor na
logistiku a organizaci.
Ale to jsou příjemné starosti!
Přání na závěr
Přeji nám jednotu. Rodičů, učitelů a dětí.

V Malšicích 27. září 2018

Zprávu vypracoval :

Mgr. Pavel Klíma
ředitel ZŠ a MŠ Malšice
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