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• Úvod  
 

Školní rok 2006/07 byl pro malšickou školu vpravdě přelomový. Splnil se sen několika generací žáků a jejich rodičů a 
od února 2007 jsme spustili novou tělocvičnu. Hala slouží nejen potřebám školním, ale v odpoledních hodinám pokrývá 
potřeby sportuchtivých občanů Malšicka i širšího okolí. Tělocvična o rozměrech 28 x 15 m je doplněna moderními šatnami a 
sociálním zázemím, dále zde nalezneme posilovnu pro veřejnost. V 1. poschodí přístavby jsme vybudovali další kmenové 
třídy, místnost školní družina a školního klubu a v neposlední řadě zde vznikla moderní učebna informatiky. Díky 
důmyslnému řešení byl nový pavilon propojen v patře s původní budovou. Škola tak snese nejpřísnější měřítka pro budovu 
vzdělávací instituce.  

Dovolte mi školní rok 06/07 konkrétněji popsat dále několika body:  
• ŠVP -Pro pedagogy tento školní rok navždy zůstane rokem plným práce na tvorbě školního vzdělávacího programu. 

Ten malšický se jmenuje „Všeobecná základní škola“. Jak název napovídá, vzhledem k poloze a poslání základní školy 
na venkově se nijak výrazně neprofilujeme do určitého zaměření. Naopak chápeme se jako instituce  poskytující 
praktické a srozumitelné vzdělání intelektuálně širokému spektru žáků ze spádových oblastí.  To však neznamená, že 
jsme si nestanovili priority. Rozhodně stojíme o to, aby naši školu opustil žák nabitý jazykovými a komunikačními 
dovednostmi, s dostatečným rozhledem, schopný prakticky obsloužit různou informační techniku, žák připravený 
konkurovat vrstevníkům i znalostmi, které rozhodně nechceme opomíjet. A v neposlední řadě jedinec slušný a ochotný 
pomoci. Jednoduše komplexní a prakticky vybavený člověk.  

• Zápis dětí do 1. třídy proběhl v polovině ledna 2007. A jeho výsledek byl pro naši školu příjemným překvapením. Po 
hubených letech se tentokrát dostavilo 27 dětí. Máme radost, že poprvé jsme přivítali i rodinu z Dražiček, vesnice 
spádově patřící k jiné škole. Snad práce na dobrém jménu školy přináší své ovoce. Do 1. třídy nakonec po projednání 
několika odkladů nastupuje 20 žáčků. 

• Počet dětí – udržujeme stále důstojný počet dětí 163, důležité je, že toto číslo prozatím díky demografickému vývoji 
neklesá.  

• MŠ – Naplněnost mateřské školy přesně odráží celorepublikový boom, rodí silné ročníky „Husákových dětí“. Proto 
atakujeme naši kapacitu 54 dětí. Doufáme ale, že se zde odráží především kvalitní práce našich učitele MŠ.  

• Školní jídelna poprvé přišla před žáky s nabídkou ze 2 druhů jídel, ujal se též nový systém objednávání a evidence 
jídel pomocí čipů nebo magnetických karet. 
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• Charakteristika  školy 
 
Základní škola a Mateřská škola Malšice  

Malšice č. 232, 391 75 
č. tel. 381 277 440 
e-mail: zsmalsice@seznam.cz 
www.zsmalsice.cz 
Škola je od 1. 1.  2000 příspěvkovou organizací.  
Právní subjekt zahrnuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní klub, školní 
jídelnu a školní jídelnu – výdejnu v MŠ. 

      
Zřizovatel školy – Obec Malšice, náměstí Václava Háka 131, PSČ 391 75.  

 
Ředitel školy - Mgr. Pavel Klíma, bytem Obora 22, Malšice 391 75 

     
Školská rada – předseda Marie Pánová, Malšice 391 75 

 
Škola zahrnuje:  1. stupeň - 1. až  5. ročník – 69 žáků 
                                 2. stupeň - 6. až  9. ročník -  94 žáků 
                                      CELKEM  163 žáků 
      
Mateřská škola – Tel. 381 277 429 

    2 oddělení,  54 žáků  
   
Školní družina - Tel. 381 277 405 

  2 oddělení,  59 žáků 
   
Při škole působí občanské sdružení Klub přátel školy. 
 
 
 

• Přehled učebních plánů, výchovy a vzdělání 
 
 
VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM 
Učební projekt Základní škola  
(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.j.: 16 847 / 96-2) 
 
 
Počet žáků v jednotlivých třídách k 1.9.2005: 

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

třídy 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 9 

žáci 15 10 15 13 16 69 27 26 16 25 94 163 
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Rozmístění žáků 9.ročníku  školní rok 2006-07 
 
Příjmení, jméno                           Obor                                         Škola 
 
Batíková Dominika                 analýza potravin          SOŠ pro ochr. a tvorbu živ. prostředí, Veselí nad Lužnicí 
Cícha Lukáš  kuchař – číšník        SŠ ob., sl.. a řem. a  Jaz. školas právem stát. jaz. zk., Tábor     
Čížková Adéla  ekonom. lyceum       OA a VOŠE, Tábor 
Dvořák Michal   opravář zem. strojů           SOU technické, Soběslav 
Dvořáková Tereza  všeob. gymnázium            Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor 
Hák Richard  automechanik                    SŠ ob., sl. a řem. a az. škola s právem stát. jaz. zkoušky, Tábor  
Háková Lada     všeob. gymnázium        Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor  
Hofman Štěpán       všeob. gymnázium             Táborské soukr. gym., Tábor 
Kárník Ladislav  všeob. gymnázium         Gymnázium, Jírovcova ul, České Budějovice 
Koranda Michal  autoelektrikář                      SŠ ob., sl. a řem. a Jaz. škola s právem stát. jaz. zkoušky, Tábor 
Kostrůnek Štěpán  všeob. gymnázium              Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor 
Matoušek Ondřej   automechanik             SŠ ob., sl. a řem. a Jaz. škola  s právem stát  jaz. zkoušky, Tábor 
Nováková Renata                  man. potravinář. výrob        VOŠ a SZeŠ, Tábor 
Petříček Lukáš      veřejnospráv. činnost          SŠ ob., sl. a řem. a Jaz. škola s právem stát. jaz. zkoušky, Tábor 
Rezková Petra  průmyslový design              SPŠ keramická, Bechyně 
Rybová Veronika  kuchař – číšník                    SOŠ a SOU HEUREKA, Tábor 
Stejskal Jiří  strojírenství  SPŠ strojní a stavební, Tábor 
Sudová Petra  všeob. gymnázium          Gymnázium Pierra de Coubertina,  Tábor 
Sychra Roman    opravář zem. strojů             SOU technické, Soběslav 
Šebek Jan  technické lyceum           SPŠ strojní a stavební, Tábor 
Šimák Matěj  opravář zem. strojů              SOU technické, Soběslav 
Šopejstalová Jana  přírodovědné lyceum           SOŠ pro ochr. a tvorbu živ. prostředíVeselí nad Lužnicí 
Švec Josef  rybář                                    SOU rybářské, Třeboň 
Urban Antonín  truhlářské práce                   OU, Praktická škola a ZŠ, Soběslav   
Zajíc Josef  automechanik                SŠ ob., sl. a řem. a Jaz. škola s právem stát. jaz. zkoušky, Tábor 
 
Integrované děti: 

počet 1.st.:   3              2.st:   6 
                     
V tomto školním roce opustili školu:   
Novák Martin – 5.tř. – přestup na sportovní (hokejovou) školu 
 
 
Během školního roku začalo navštěvovat školu těchto 10 žáků: 
Koranda Aleš - 6.tř. 
Slabová Magdalena – 6.tř. 
Šimková Denisa – 8. tř. 
Šandová Adéla – 5.tř. 
Boháčová Eva – 6.tř. 
Houdek Josef – 6.tř. 
Berka David – 6. tř. 
Hák Richard – 9.tř. 
Antolová Nikola – 4.tř. 
Borůvková Tereza – 1.tř. 
 

 IV. Údaje o  inspekcích 
 

5. – 6. června 2007 proběhla na ZŠ Malšice tematická inspekce pracovníků ČŠI zaměřená na 
kontrolu čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu. Obě inspektorky hodnotily činnost školy na 
tomto poli velice kladně, inspekční zpráva je k nahlédnutí v ředitelně ZŠ Malšice nebo na web. 
stránkách ČŠI (www.csicr.cz). 
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V. Údaje o pracovnících školy 
 
Pedagogičtí pracovníci školy: 

Pedagogičtí pracovníci Třídnictví Vyučuje předměty Počet žáků 

Mgr. Pavel Klíma  ČJ,VV  
Mgr. Pavla Maňásková  TV  
Lenka Křížová 1.tř. 1.st. 15 
Mgr. Alena Jeličová 2.tř. 1.st.,VV 10 
Mgr.Romana Marešová 3.tř. 1.st.,VV 15 
Šárka Vávrová 4.tř. 1.st.,HV 13 
Mgr. Vlasta Kohoutková 5.tř. ČJ, OV, RV, Př, PČ 16 
Ing. Lenka Šrůmová 6.tř. Ch, M, Př, PČ 29 
Mgr. Jana Krejčířová 7.tř. TV, Z, RV 25 
Mgr. Věra Placatová 8.tř. ČJ, AJ, HV 16 
Jan Svoboda 9.tř. M, F, Z 24 
Nina Jindrová  AJ  
Ing. Jan Kárník  Inf  

   
Školní družina 
Vychovatelky: Helena Trojáčková (ved.vych.), Olga Kostrůnková 
 
Externí učitelé: 1 
Pracovníci v důchodovém věku: 0                            nekvalifikovaní: 2 
Výuka náboženství: 

Ve šk. roce 2006/07 probíhala výuka náboženství pod vedením katechetky římskokatolické 
církve Lenky Křížové. Přihlásilo se 16 dětí.  
 
 
 
Ostatní pracovníci základní školy: 
Hospodářka školy –  Ing. Alena Křižovská  
 
Školník – Kamil Strnad, od 2.1.2007 Miroslav Drtina 
Uklízečky – Jana Novotná, Marie Koblasová, H, Trojáčková (ŠD) 
 
 

VI.  Výkon státní správy 
 

Dle nového školského zákona byla v rámci součásti ZŠ vydána tato správní rozhodnutí: 
- přijetí do ZŠ … 34 
- o odkladu pov. šk. doch. … 7 
- o prominutí poplatku za MŠ, ŠD či ŠK …5 
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VII.  Další údaje o škole   
 
   …zájmové kroužky na škole – ŠKOLNÍ KLUB: 
Pěvecký kroužek –MŠ, 1. a 2. třída – pí M. Pánová 
                                 3. – 9. třída – pí Š. Vávrová 
Keramický kroužek –MŠ, 1. a 2. třída – pí M. Svobodová 
                                     3. – 9. třída – pí M. Svobodová 
Výtvarný kroužek –1. – 5. třída – pí H.Trojáčková 
                                 6. – 9. třída – p. P. Klíma 
Kroužek šikovných rukou –1. – 9. třída – pí Zbořilová a pí Tomanová 
Počítačový kroužek –1. – 4. třída – p. Ing. J.Kárník 
                                     5. – 9. třída – p. Ing. J.Kárník 
Florbal –1. – 5. třída – p. J. Sojka 
               6. – 9. třída – p. J. Sojka 
Sportovní hry –1. – 4. třída – pí L. Křížová 
                          5. – 9. třída – pí P. Maňásková 
Volejbal –5. – 9. třída – p. J. Sojka 
Turistický kroužek –1. – 9. třída – pí O. Kostrůnková 
Šikovná vařečka (kroužek vaření) – 1.-9.ročník – pí L.Křížová 
Aerobik –1. – 9. třída – V. Benešová 

 
Exkurze: 

Září -  Planetárium Č.B. – 5.tř.,Vzdělávání a řemesla v Č.B. – 9.tř., SZŠ Tábor – výstava – 9.tř. 
Listopad – Prezentace COP – 9.tř., Kasárna Tábor – 1.st. 
Prosinec – Jindřichův Hradec – 9.tř. 
Únor – Praha – Národní muzeum – 8.,9.tř., Praha Chodov – výstava dinosaurů 4.,5.,6.tř. 
 
 

Výlety: (květen, červen) 
1.,2.,3.tř. – Praha, Divadlo Spejbla a Hurvínka 
4.,6. tř.- Praha – Národní muzeum 
4.,5.tř.- Jihlava – ZOO,Aquapark 
7.tř. – Tábor - Malšice 
8.,9.tř.- vodácký kurz na raftech - Vltava 
9.tř.- cyklistický výlet - Nová Ves u Dírné, Brno 
2.stupeň – družební zájezd do Babic 
Družina – Ostrá – Lysá nad Labem 

 
LVVZ – březen 2007 – Pec pod Sněžkou  - žáci 7. a 9. tř.- pro nedostatek sněhu zrušeno. 
 
 
 
Kulturní akce 
 

Divadelní představení: 
Říjen – divadlo Tábor - 6.- 9.tř., Teátr V.Marčíka – Popelka – 1. - 9.tř. 
Prosinec –  vánoční vystoupení 1.stupně + vánoční koncert p.Boháčové, pořad Historie Vánoc – 1. - 
8.tř.,Zimní pohádka v MŠ +1.,2.tř. 
Březen  - Divadélko K.Čapka – 5.- 9.tř. 
Květen – divadlo v MŠ +1.,2.tř. 
 
Sportovní akce 
Listopad – Florbalový turnaj-  8.,9.tř., volejbalový turnaj – 8.,9.tř. 
Prosinec – Vánoční turnaj ve stolním tenise, bruslení na ZS Táboře – 5.- 6.tř. 
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Březen – LVVZ, florbalový turnaj – 6.+7.tř. 
Duben – Fotbalový turnaj „Coca cola cup“ – hoši 2. st., mobilní dopravní hřiště- 1.- 5.tř. 
Květen – fotbalový turnaj 8.+9.tř.,volejbalový turnaj 2.st.,školní atletická olympiáda 1.st.,kopaná Mc      
Donalds Cup – 4.+ 5.tř. 
Červen – Malá kopaná – okres.kolo- 6.,7.tř.,atletická olympiáda – 1.st. a 2.st. v Táboře- okres.kolo 
 
Ostatní akce 
Září - dopravní hřiště Tábor - 4.tř., Tábor – podzemí - 3.tř. 
Říjen – prezentace stř.škol v Táboře – 9.tř.,dětská diecézní pouť – p.uč.Křížová, vítání občánků 
v Malšicích – p.uč.Křížová, Halloweenská diskotéka 1.st. 
Prosinec – Vánoční dílna, prodejní výstava knížek v jídelně,vánoční country koncert – 1.- 
9.tř.,vystoupení na „Zlaté svatbě“ – 1.+.4.tř. 
Únor -  okresní  kolo olympiády v dějepise – Marková Dominika , okresní kolo olympiády v ČJ – Kárník 
Ladislav- 2.místo, Kostrúnek Štěpán 
Březen – Velikonoční výstava ZŠ v malšické galerii , beseda o AIDS – 9.tř.         
Duben – dopravní hřiště – 4.tř.,návštěva knihovny v Malšicích 
Květen – okresní kolo Pythagoriády - 7.tř.,beseda o HIV/AIDS - 8.,9.tř., vítání občánků – 1.stř.,dětská 
vikariátní pouť – p.uč. Křížová, ukázka výcviku psů- 1.- 9.tř.,projekt J.Neumann v ČB – 1.tř., Husitské 
dny Tábor – 7.tř. 
Červen – Dětský barevný den, Školní akademie 

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

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP: 
 
Křížová L. –   Etika 

-    Výuka náboženství na školách – katech.dny 
–    Tvořivá škola      

Svoboda J. –    Požární preventista 
Maňásková P. –    Angličtina pro začátečníky – Brána jazyků 

- Prezentace metodického portálu 
- Studium FS 1 
- Koordinátor ŠVP 
- Editor ŠVP 

Jindrová N. – AJ – MEJA 
    -  AJ - MEJA 
Trojáčková H. – Tvorba ŠVP 
           - Úžasné maličkosti 
Klíma P. - Funkční studium vedoucích pracovníků škol a školských zařízení II. 
             - Angličtina pro pokročilé – Brána jazyků 
  - Tvorba webových stránek 
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VIII.  Školní jídelna 
•  Školní jídelna poprvé přišla před žáky s nabídkou ze 2 druhů jídel, ujal se též nový systém objednávání a 

evidence jídel pomocí čipů nebo magnetických karet. 
 
 
Statisticky:  
Uvařené obědy: 
zařízení ZŠ Malšice ZŠ Slapy   

      celkem 

MŠ   6 316  1 995    8 311 
1.-4.roč.   7 738  1 454    9 192 
5.-9.roč. 12 412     494  12 906 
zaměstnanci   4 761     825    5 586 

cizí strávníci   5 810        5 810 

 
Úhrnem ŠJ připravuje stravu pro 270 strávníků.  
 
Zaměstnanci školní jídelny: 
ved.ŠJ Iveta Brůnová 

ved.kuch. Timofij Jiří 

kuch. Křížovská Libuše 

pom.kuch Matějčková Jitka 
 
 
 

IX. Školní družina 
Vychovatelky:  Helena Trojánková – školní družina 

Olga Kostrůnková – školní družina a školní klub 
 

Hodnocení plánu práce ve Školní družině při Základní škole a Mateřské školy 
v Malšicích ve školním roce 2006/2007 

 
 
 
 

V tomto školním roce navštěvovalo I. oddělení celkem 30 žáků z 1. až 3. třídy. Všichni 
žáci byli přihlášeni k pravidelné docházce. II. oddělení navštěvovalo celkem 28 žáků, z toho 27 
k pravidelné docházce, 1 žák k nepravidelné docházce a 3 žáci byli přihlášeni pouze do ranní 
družiny. Školní klub navštěvovalo 38 žáků z 2. stupně a v 16ti zájmových kroužcích pracovalo 
celkem 215 žáků. 
 

Hlavním cílem naší Školní družiny bylo opět zabezpečení pravidelné výchovné náplně 
volného času žáků s důrazem na odpočinek, relaxaci a zájmové činnosti. V průběhu roku se 
pravidelně střídaly a prolínaly všechny výchovné složky, jak esteticko-výchovné, pracovní, 
tělovýchovné i rozumové. Plnění úkolů se přizpůsobovalo možnostem, přání a zájmům žáků. 
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Na podzim jsme se zaměřili na sběr a tvoření z přírodnin a zavzpomínali si na prázdniny 
kreslením "Pohlednic z prázdnin" a obrázků na téma "Nejkrásnější prázdniny". Druhé místo v 
okresní soutěži na toto téma vyhrála Martina Cábová. V I. oddělení jsme celé toto podzimní 
období a částečně celý rok motivovali námětem "Hrajeme si se skřítky". Skřítky jsme malovali, 
tvořili z papíru, přírodnin, poslouchali jsme pohádky. Skřítci nám také připravovali hádanky, 
kvizy a různé hry. Ve II. oddělení se zaměřili na výrobu různých dekorací ( např. zvonkohry pro 
výzdobu nové družiny ). Uspořádali družinový turnaj v šachu a společně jsme se s podzimem 
rozloučili skládáním, zdobením a pouštěním papírových vlaštovek. Soutěž "Vlaštovko leť" byla 
vyhodnocena dle tříd a navodila hezkou podzimní atmosféru. V I. oddělení jsme se ještě 
pobavili a poučili při návštěvě skřítka Chytrolína, který nám připravoval zajímavé hry, kvizy a 
veselé vyprávění nejen o podzimu.  

 
Zimní období zahájila obě oddělení společně s veselými čertovskými soutěžemi, 

odměnami a mikulášskou nadílkou. Všichni jsme pro své nejbližší vyráběli dárky, vánoční přání 
a připravili hostinu na besídku a povídání u stromečku. Zimních radovánek a sportů jsme si 
letos moc neužili pro nedostatek sněhu. Z tohoto důvodu také nebyly zařazeny některé 
plánované zimní soutěže, jako např. "Yetti", "Sněhové příšerky". Vše jsme si vynahradili v obou 
odděleních při různých hrách a zábavných soutěžích jako např. "Kutil Tim", "Zábavné 
odpoledne se skřítky" nebo turnaj v "Člověče nezlob se", který uspořádali žáci II. oddělení. 
Velmi se povedla hra "Jeden za všechny, všichni za jednoho", která napomohla k rozvíjení 
kamarádských vztahů. Hned po Vánocích jsme zhotovovali dárky pro naše budoucí prvňáčky. 
Vyrobili jsme veselé postavičky na tužky, nakreslili přáníčka, zhotovili barevné tašky z 
papírových sáčků. Všem se nám moc líbila beseda s MVDr. Markem Pechem o domácích 
mazlíčcích. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí jak se starat o zvířátka známá i méně 
tradiční, např. hady, pavouky, želvy a jiné. Společně jsme také uspořádali diskotéku a přehlídku 
klobouků v rámci "Kloboukového dne". Touto akcí jsme zároveň všichni oslavili otevření nového 
oddělení školní družiny a školního klubu. Žáci II. oddělení školní družiny tak získali velmi pěkné 
prostředí pro své hry, zábavu i odpočinek. Mají i možnosti kdykoli využít počítačů s internetem 
ve vedlejší počítačové učebně. Také jsme všichni velmi ocenili prostornou novou tělocvičnu, 
soutěžilo se nám tam výborně a za vše všichni velmi děkujeme. 

 
Jaro bylo jako vždy obdobím plným akcí a činností. Vytvářeli jsme různé obrázky a 

výrobky s jarní a velikonoční tématikou. Naše práce i obrázky s ostatními výrobky žáků naší 
školy byly vystaveny v knihovně na prodejní výstavce a výtěžek byl využit pro naši kamarádku 
Gnanam z Indii. Měli jsme dobrý pocit z toho, že ji můžeme také i my přispět na její vzdělání. 
Nezapomněli jsme ani na naše pani učitelky ve škole a připravili jsme pro ně ke Dni učitelů 
alespoň malou kytičku, přání a poděkování za vše, co pro nás dělají. Pro naše maminky jsme 
ke Dni matek v obou odděleních s chutí tvořili drobné dárky. Téma "Z pohádky do pohádky" 
bylo plné hádanek, známých výroků, zamotaných a popletených pohádek. Též soutěže v 
rychločtení, vyprávění vtipů a hádanek nás dokázaly rozveselit a pobavit. Různé hry a soutěže 
o přírodě, které jsme díky dobrému počasí zařazovali převážně venku, nám poskytovaly zábavu 
i poučení, ale prověřily i trpělivost a šikovnost dětí, jako např. školka s míčem a švihadlem, 
kamínkové přebory. Ve II. oddělení uspořádali soutěž ve skládání puzzlů, závody na 
koloběžkách, turnaj ve stolním fotbale a "Tajný výlet v Malšicích" s plněním úkolů. Velkým 
zážitkem pro nás byl společný výlet do Ostré nad Labem. Ocitli jsme se uprostřed středověké 
vesničky, kde jsme za stříbrné tolary mohli nakupovat a vyzkoušet si některá stará řemesla, 



 10 

výrobu svíček, mýdla, provazů, rýžování zlata apod. Odpočinuli jsme si v krásné bylinné 
zahradě a prošli si zajímavá přírodní bludiště. Cestou zpět jsme navštívili muzeum Policie 
České republiky v Praze. V květnu a červnu jsme se v I. oddělení zaměřili na barvy kolem nás, 
za pomoci skřítka z "Barevné planety". Den dětí jsme oslavili akcí "Týden u indiánů". Povídali 
jsme si a vyprávěli o indiánech ze Severní Ameriky, o jejich životě a hrách dětí. Zkoušeli jsme si 
hrát jako oni, rychle běhat, střílet z luku, házet sekyrkou, tiše chodit a stopovat bizona. Také 
jsme tvořili a zdobili náramky, malovali a vyráběli totem. Pro žáky II. oddělení připravila děvčata 
z kroužku "Šikovná vařečka" na oslavu Dne dětí zmrzlinové poháry. Ještě před ukončením 
školního roku jsme společně s žáky výtvarných kroužků uspořádali výstavku prací na téma 
"Cesta do knihovny za pohádkou a poznáním". 

 
Se školním rokem a kamarády jsme se rozloučili nacvičeným divadlem dle tříd, 1. třída 

"O hodném a zlém království", 2. třída "O smutné a veselé žábě" a 3. třída "O Budulínkovi". 
Pochvalami, diplomy a vyhodnocením soutěží "Super holka, "Super kluk" jsme tento školní rok 
zakončili. 

 
V průběhu roku jsme se zúčastnili několika výtvarných soutěží a někteří naši žáci získali 

ocenění. 
 
"Nejkrásnější prázdniny" - 2. místo získala Martina Cábová, 3. třída 
 
"Vánoční kapřík" - 1. místo získala Markéta Rohelová, 1. třída 
 
"Nejhezčí vánoční ozdoba" - 4. místo v okrese získalo I. oddělení 
 

Na jaře jsme pracovali na obrázcích k soutěži na téma "Červen - měsíc myslivosti". V druhé 
kategorii ( 1. - 3. ročník ) vyhrál druhé místo v okrese David Koutenský a ve třetí kategorii ( 4. - 
7. ročník ) druhé místo Vendula Longinová. 
 
V průběhu roku jsme také aktivně pomáhali při kreslení hradů, pověstí, zhotovovali jsme 
leporela, omalovánky, puzzle na projekt "Comenius". 
 
Některé plánované akce se nám z různých důvodů nepodařilo splnit, jako např. výlet do 
Prachatic - Dřípatka ( problém ze strany ekologického střediska Dřípatka ), přednáška "Jak 
správně pečovat o zuby" ( dentální hygienistka nebyla uvolněna z pracovních důvodů ), beseda 
se členy Policie ČR ( nahrazena návštěvou muzea Policie ČR ), přednáška Radka 
Kacerovského bude zařazena v podzimním období nového školního roku. Návštěva Vojenského 
útvaru v Bechyni ke dni dětí nebyla splněna ze strany VÚ. 
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X. Mateřská škola 
 

 

 

 

 

 

Mateřská škola při ZŠ Malšice, 391 75 Malšice 288 
 
Od 1. srpna 2000 tvoří MŠ se Základní školou Malšice jeden právní subjekt Základní škola a Mateřská 
škola Malšice. 
    Provozní doba: 6,15 – 16,15 hod. 
    Dle rozhodnutí ředitele ZŠ Malšice platí rodiče dětí z Malšic i z ostatních obcí  150,-Kč,. Platbu lze 
provést složenkou nebo příkazem přes bankovní účet. Předškolní děti, které navštěvují MŠ posledním 
rokem, jsou od platby osvobozeny.      
   Od září 2006 bylo v MŠ zapsáno 49 dětí, z toho  5   dětem byla odložena povinná školní docházka o 1 
rok, 8 dětí docházelo pouze na 4 hodiny denně (nepravidelná docházka). Provoz  fungoval  ve dvou 
třídách, po odpoledním spánku byly děti spojené v jedné třídě. V MŠ pracují tři učitelky- Marie Pánová, 
Marie Svobodová a Zdeňka Vondrušková a školnice  Zdeňka Drtinová. O výdej jídla se stará pracovnice 
školní kuchyně Jitka Matějčková. 
Ve třídě mladších dětí jsou  děti od 3 do 5 let věku. Většinu dětí II. třídy tvoří předškoláci, tedy děti, které 
v září 2007 půjdou do 1. třídy ZŠ. 
 
 PROGRAM MŠ 
   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. Také si 
děti vyzkouší jak se obědvá ve školní jídelně mezi školáky. 
   Děti pravidelně navštěvují malšickou knihovnu, mají založené vlastní čtenářské průkazy. Mají-li rodiče 
zájem, mohou své předškoláky přihlásit do desetihodinového plaveckého kursu (předplavecká příprava) 
v Plavecké škole v Táboře . V průběhu školního roku pořádají učitelky společnou návštěvu táborského 
bazénu pro rodiče s dětmi. Nejstarší děti mají možnost chodit do keramického a pěveckého kroužku 
(kroužky vedou učitelky MŠ). 
  Do naší MŠ pravidelně dojíždí logopedka Mgr. Drápalová, která rodičům odborně radí jak napravovat 
vadnou výslovnost dětí. 
   Dvakrát v roce jsou rodiče dětí 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 2007 jsme 
byli v Třeboni, kde se konal Festival animovaného filmu Anifest).  
   Do MŠ jezdí pravidelně Divadlo  Zvonek s hezkými pohádkami.   
   Školní rok ukončujeme již tradičně opékáním špekáčků na školní zahradě 

 
             Marie Pánová, vedoucí učitelka 
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XI. Zhodnocení a závěr 
 

 Každý rok si nějak nazveme. Školní rok 2006/07 si nazvěme rokem tělocvičny. Po stavební 
stránce jsme se stala ZŠ Malšice školou plnohodnotně vybavenou. Nám „už jenom“ zbývá, abychom 
byli i kvalitní vzdělávací institucí. A o to se budeme všichni snažit. 
 
V Malšicích 30.8. 2007 
 

Zprávu vypracoval  Mgr. Pavel Klíma 
 ředitel ZŠ a MŠ Malšice 

 
 
 


