
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

     Obsah: 
I .        Úvod   ………………………………………………… str. 2 
II. Charakteristika  školy …………………………………………… str. 3 
III. Přehled učebních plánů, výchovy a vzdělání ……………… str. 3 
IV. Údaje o  inspekcích ……………………………………………… str. 4 
V. Údaje o pracovnících školy   …………………………………… str. 5 
VI. Výkon státní správy ……………………………………………… str. 5 
VII. Další údaje o škole  ……………………………………………… str. 6 
VIII. Školní jídelna ……………………………………………………… str. 8 
IX. Školní družina      ………………………………………………… str. 8 
X. Mateřská škola     ………………………………………………… str. 11 
XI. Zhodnocení a závěr ………………………………………………str. 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Úvod  
 
Prvním rokem jsme učili dle školního vzdělávacího programu Všeobecná základní škola. Přes 

různé interpretace nové vlny vyučování deklaruje ZŠ Malšice snahu vybalancovat tradiční vzdělávací 
hodnoty českého školství založené na poctivém přístupu ke znalostem s moderně pojatým vyučováním 
na základě rozvíjení dovedností. Právě skloubení obou složek může vést ke komplexnímu vzdělání. 

Navíc se snažíme neopomíjet stránku mravního a etického posilování osobnosti žáka, kterýžto úkol 
v neposlední řadě patří k zásadám vzdělávacího programu ZŠ Malšice. Jen tak může naši školu 
opouštět žák – osobnost.  
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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 2007-08 
Příjmení, jméno                           Obor                                         Škola 
 
Burianová Markéta                 hotelnictví a turismus SŠ ob., sl.. a řem. a  Jaz. školas právem stát. jaz. zk., Tábor     
Houska Michal  kuchař-číšník  SŠ ob., sl.. a řem. a  Jaz. školas právem stát. jaz. zk., Tábor 
Hrubý Jan  automechanik      SŠ ob., sl.. a řem. a  Jaz. školas právem stát. jaz. zk., Tábor 
Jírovcová Klára  pozemní stavitelství SPŠ strojní a stavební, Tábor 
Kabeš Martin  pozemní stavitelství SPŠ strojní a stavební, Tábor 
Mach Pavel  kuchař-číšník  SŠ ob., sl.. a řem. a  Jaz. školas právem stát. jaz. zk., Tábor 
Marková Dominika  ekonomické lyceum OA a VOŠE, Tábor 
Matoušovská Nikola kadeřník   SOU technické, Soběslav 
Nováková Lucie  hotelnictví a turismus SŠ ob., sl.. a řem. a  Jaz. školas právem stát. jaz. zk., Tábor     
Pražanová Denisa  veřejnospráv. činnost          SŠ ob., sl. a řem. a Jaz. škola s právem stát. jaz. zkoušky, Tábor 
Pych Zdeněk  automechanik      SŠ ob., sl.. a řem. a  Jaz. školas právem stát. jaz. zk., Tábor 
Šimková Denisa  kuchař-číšník  SŠ ob., sl.. a řem. a  Jaz. školas právem stát. jaz. zk., Tábor 
Špáňa Martin  automechanik      SŠ ob., sl.. a řem. a  Jaz. školas právem stát. jaz. zk., Tábor 
Ťoupal Tomáš  strojírenství  SPŠ strojní a stavební, Tábor 
Voráčková Tereza  veřejnospráv. činnost          SŠ ob., sl. a řem. a Jaz. škola s právem stát. jaz. zkoušky, Tábor 
 
Integrované děti: 

počet 1.st.:   4              2.st:   6 
                     
V tomto školním roce opustili školu:  
Sovová Zuzana – 1.tř.- stěhování do Tábora 
Sova Petr- 4.tř. – stěhování do Tábora 
Novák Roman – 4.tř. – přestup na sportovní školu 
Hnízdilová Jana – 5.tř. – přestup na Speciální ZŠ do Tábora 
Ďurica Patrik – 6.tř. – přestup na sportovní školu 
Slabová Magdalena – 7.tř. – přestup na Gymnázium Soběslav 
 
Během školního roku začalo navštěvovat školu těchto 7 žáků:  
Holá Kristýna – 8.tř. 
Trsková Klára – 6.tř. 
Marešová Tereza – 6.tř. 
Ďurica Patrik – 6.tř. 
Kadlec Miroslav – 6.tř. 
Loudínová Tereza – 6.tř. 
Rejlková Lenka – 2.tř. 
 
 
 
 

 IV. Údaje o  inspekcích 
 
Ve tomto školním roce neproběhla na ZŠ Malšice žádná inspekce 
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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  
Šárka Vávrová 1.tř. 1.st.,HV 20 
Lenka Křížová 2.tř. 1.st., E 16 
Mgr. Alena Jeličová 3.tř. 1.st.,VV 10 
Jitka Henrichová 4.tř. 1.st. 15 
Mgr. Jana Krejčířová 5.tř. ČJ, D, Z 12 
Mgr. Vlasta Kohoutková 6.tř. ČJ, OV, RV, Př, PČ, Z 21 
Ing. Lenka Šrůmová 7.tř. Ch, M, Př, PČ 28 
Jan Svoboda 8.tř. M, F, Z 26 
Mgr. Věra Placatová 9.tř. ČJ, AJ, HV 15 
Nina Jindrová  AJ  
Mgr. Martina Nohavová  VV  

   
Školní družina 
Vychovatelky: Helena Trojáčková (ved.vych.), Olga Kostrůnková 
 
Externí učitelé: 1 
Pracovníci v důchodovém věku: 1                            nekvalifikovaní: 3 
Výuka náboženství: 

Ve šk. roce 2007/08 probíhala výuka náboženství pod vedením katechetky římskokatolické 
církve Lenky Křížové. Přihlásilo se 16 dětí.  
 
 
 
Ostatní pracovníci základní školy: 
Hospodářka školy –  Ing. Alena Křížovská  
 
Školník – Miroslav Drtina 
Uklízečky – Jana Novotná, Marie Koblasová, H, Trojáčková (ŠD) 
 
 

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. – 6. třída – pí Š. Vávrová 
Keramický kroužek –MŠ, 1. a 2. třída – pí M. Svobodová 
                                     3. – 9. třída – pí M. Svobodová 
Výtvarný kroužek –1. – 4. třída – pí H.Trojáčková 
                                 5. – 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 -5. – 9. třída – pí P. Maňásková 
Volejbal –5. – 9. třída – p. J. Sojka 
Turistický kroužek –3. – 9. třída – pí O. Kostrůnková 
Šikovná vařečka (kroužek vaření) – 1.-9.ročník – pí L.Křížová 
Aerobik –1. – 9. třída – V. Benešová 

 
Exkurze: 

Září  - Vzdělávání a řemesla v Č.B. – 9.tř. 
Listopad – Kasárna v Táboře – 1. - 4.tř. 
Prosinec – Národní muzeum v Praze – 5.tř. 
Únor – České Budějovice – 5.tř. 
Květen – ZOO Ohrada, Hluboká n. Vltavou - 6.,7.tř. 
 

Výlety: (květen, červen) 
1.,2.tř. – Praha – ZOO 
3.tř. – Jarotice, Mirotice, Orlík n.Vlt. 
4.tř.- Mrač - Konopiště 
5.tř.- Český Krumlov 
6.tř.,7.tř. - Praha 
8.,9.tř.- vodácký kurz na raftech - Vltava 
8.tř.- cyklistický výlet - Nová Ves u Dírné 
Družina – Votice, Blaník 

 
LVVZ – únor 2007 – Pec pod Sněžkou  - žáci 7. a 8. tř. 
 
 
 
Kulturní akce 
 

Divadelní představení: 
Říjen – divadlo „O Plaváčkovi“- 1.- 3.tř.,MŠ, divadlo Tábor - 6.- 9.tř. 
Listopad – divadlo „Okýnko“ – 1.- 2.tř.,MŠ 
Prosinec –  vánoční vystoupení 1.stupně + vánoční koncert p.Boháčové, Vánoční  pohádka v MŠ 
+1.,2.tř. 
Únor – divadlo „Veverka Zrzečka“ – 1.- 4.tř. 
Březen  - divadlo „Okýnko“ – 1.,2.tř.,MŠ, Velikonoční koncert p.Boháčové 
Květen – divadlo“Okýnko“ v MŠ +1.,2.tř.,divadlo „O Lesněnce“- 1.2.tř. 
 
Sportovní akce 
Listopad – halová kopaná – 6.- 7.tř. 
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Prosinec – Vánoční turnaj ve stolním tenise, bruslení na ZS Táboře – 6. - 7.tř.,florbal – 8.,9.tř. 
Leden -   florbal dívky – 7.- 9.tř., turnaj ve vybíjené Malšice – Želeč – 5.tř. 
Únor - LVVZ 
Březen – florbalový turnaj – 6.+7.tř., vybíjená chlapci – 4.,5.tř., vybíjená dívky – 4.,5.tř. 
Duben – fotbalový turnaj „Coca cola cup“ – hoši 2. st., florbal – 4.- 5.tř.,florbal – 6.,7.tř. 
Květen – volejbalový turnaj -  2.st.,kopaná McDonald´s Cup – 4.,5.tř,. 
Červen – školní atletická olympiáda - 1.st., kopaná okres.kolo - 6.,7.tř.,atletická olympiáda v Táboře – 
1.st., 2.st., dopravní výchova – 4.tř.,basketbal v Borotíně 
 
Ostatní akce 
Září - dopravní hřiště Tábor - 4.tř., vernisáž žáků výtvarných kroužků, výstava „Moře a život“ – 8.tř., 
vystoupení „Heligonkáři“ – 2.tř. 
Říjen – nábor do učňovských oborů – 9.tř.,Dětská diecézní pouť – p.uč.Křížová, vítání občánků 
v Malšicích – p.uč.Křížová, Halloweenská diskotékam -  1.st.,country koncert – 2.- 9.tř. 
Prosinec – Vánoční dílna, kulturní  vystoupení 2.tř. v KD v Malšicích, akce „Červená stužka“ – 
9.tř.,Vývoj hudebních nástrojů – 2.st. 
Únor -  okresní  kolo olympiády v dějepise – Marková Dominika  
Březen – Velikonoční dílna, vystoupení k MDŽ – 2.tř., přednáška- sexuální výchova – 9.tř., promítání 
filmů“Jeden svět“ – 9.tř.         
Duben - návštěva knihovny v Malšicích, vítání občánků OÚ Malšice – 2.tř.,okresní kolo Pythagoriády, 
hudební pořad „Folkové písně 20.st.“  
Květen – okresní kolo Pythagoriády - 7.tř.,Dětská mše svatá v Klokotech – náb. 
Červen – kulturní vystoupení 2.tř. pro MŠ,1.st. ZŠ, koncert ZUŠ, 4.ročník českomoravského kutálení, 
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. –   Zdravé zuby 

-    Škola jinak     
Svoboda J. –    Požární preventista 
Maňásková P. –    Angličtina pro začátečníky – Brána jazyků 
Jindrová N. –  Angličtina pro pokročilé 
Jeličová A. – Zdravé zuby 
                  -   Škola jinak 
Krejčířová – RVP a školní dějepis 
Drtina M. – Instruktorský kurz lyžování 
Klíma P.  - Angličtina pro pokročilé – Brána jazyků 
Křížovská A. – Angličtina pro pokročilé 
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VIII.  Školní jídelna 
•  Školní jídelna nabízí výběr ze 2 druhů jídel, ujal se též nový systém objednávání a evidence jídel pomocí čipů 

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

      celkem 
MŠ   5 859  3 128    8 986 
1.-4.roč.   9 554  1 461  11 015 
5.-9.roč. 13 318     533  13 851 
zaměstnanci   5 309     664    5 973 

cizí strávníci   6 306        6 306 

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

ved.kuch. Podlahová Jana 

kuch. Křížovská Libuše 

pom.kuch Matějčková Jitka 
 
 
 

IX. Školní družina 
Vychovatelky:  Helena Trojáčková – školní družina 

Olga Kostrůnková – školní družina a školní klub 
 

Hodnocení plánu práce ve školní družině „Pohodový svět“ 
při ZŠ a MŠ v Malšicích ve školním roce 2007 – 2008 

 
     V tomto školním roce navštěvovalo 1. oddělení celkem 35 žáků z 1. a 2. třídy k pravidelné docházce. 
V únoru 2008 se jedna žákyně odstěhovala. Ve 2. oddělení a školním klubu bylo přihlášeno k pravidelné 
docházce 33 žáků. V prosinci 2007 se jeden žák odhlásil a v únoru 2008 se jeden žák odstěhoval. 
     Školní klub nabídl v tomto školním roce 20 zájmových kroužků, ve kterých pracovalo celkem 200 
dětí. 
  Hlavním cílem naší školní družiny bylo opět zabezpečit pravidelnou výchovnou náplň volného času 
žáků s důrazem na odpočinek, relaxaci a zájmové činnosti. Při práci ve školní družině a školním klubu 
jsme vycházeli z obecných cílů vzdělávací soustavy školského zákona a plnili cíle stanovené ŠVP naší 
družiny. Dodržovali jsme stanovené klíčové kompetence a snažili se dané úkoly plnit ve všech 
činnostech. Například v oblasti kompetence k učení jsme rozšířili možnost pravidelného využívání 
internetu ve volném čase žáků. Mají možnost 4 dny v týdnu / pondělí až čtvrtek / od 14.30 do 15.30 
hodin využívat internet k poučení a zábavě se zajištěním pedagogického dozoru.  
    V 1. oddělení byla celoroční práce motivována pohádkovou postavou malého loupežníka Lotrýska. 
Každý měsíc byla zařazena jedna pohádka, kterou si děti mohly samy dokončit a dále s ní po celý 
měsíc pracovat / navozovaly hry, kreslení, malování, soutěže aj. /. Pohádky např. „Jak loupežnický 
synek našel kamarády“, „O skřítkovi Neposluchovi“, „O stonožce Listonošce“ aj.  
   Oblíbené a žádané v průběhu celého školního roku v obou odděleních byly různé zábavné, sportovní i 
vědomostní soutěže, kvízy a hádanky. Například legrační vyprávění a kreslení „Jak se řídí škola“. 
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Sportovní soutěže „Závody zvířátek“, „Tělo do pohybu dáme“, „Supermani nebo bambulové“, „Družinový 
pětiboj“ a jiné.  
   Různé úkoly správného chování a jednání jsme plnili při hrách „Kouzelná slovíčka“, „Jak a čím 
potěšíme Lotrýska“, „Mudrlantské království“ a další.  
     Znalosti a vědomosti ze školy jsme upevňovali formou různých her a besed.     Velký úspěch měla 
beseda společná pro obě oddělení s MVDr. Markem Pechem na téma „Příroda a zvířata v lese“. 
Přínosem pro děti byla i další beseda na téma  „Když velcí byli malí“ spojená s návštěvou babiček ve 
školní družině a jejich vyprávěním a vzpomínáním.  
   Oblibu získaly i zábavné hry. Při „Konkurzu do filmu“ měly děti za úkol ztvárnit různé postavy / 
ufňukanou princeznu, nešikovného čerta /. V jiných hrách zase například utužovaly kamarádské vztahy 
„Jeden za všechny, všichni za jednoho“, „Začarovaný kamarád“, „Jedl jsem, snědl jsem“ a mnoho 
dalších.  
    Ve 2. oddělení se na přání žáků téměř každý měsíc zařazovaly různé družinové turnaje o ceny, např. 
ve stolním fotbalu, pexesu, člověče, nezlob se!, turnaj v dámě a jiné.         
 
 
    Obě oddělení uspořádala několik velmi úspěšných společných akcí: 
− „Erby nemusí mít jen králové“ - účast i ostatních žáků školy - 99 žáků 
− „Den naruby – společný karneval“ - účast 50 dětí 
− „Podzimní tvoření“ - účast 50 dětí 
− „Putování s čerty“ - účast 55 dětí 
− „Nadílka u krmelce“ - účast 28 dětí 
Jako zdařilý a kladně hodnocený všemi zúčastněnými dětmi byl výlet na Blaník a do Ekologického 
střediska ve Voticích – účast 54 dětí. 
   Den dětí jsme oslavili v každém oddělení zvlášť. Mladší děti prožily „Pohádkové odpoledne“, přičemž 
každá vylosovaná pohádková postava přinesla jednu zajímavou hru nebo soutěž. Ve druhém oddělení 
se též slavilo, soutěžilo, sportovalo a mlsalo. V závěru školního roku byli žáci poučeni o možném 
nebezpečí o prázdninách i v průběhu roku formou hry „Poraď si v každé situaci“.  
     Společné rozloučení se školní družinou a školním rokem proběhlo formou „Zahradní slavnosti“. Děti 
poznaly nové hry, které si mohou zahrát s kamarády o prázdninách. Odměna v podobě osvěžujících 
nanuků a jiného mlsání podpořila velmi hezkou a veselou atmosféru. V 1. oddělení se ještě děti 
rozloučily s Lotrýskem a byly jim předány diplomy a pochvaly. Všem dětem jsme popřáli krásné 
prázdniny. 
 
      Náměty pro další činnosti ve školní družině v příštím školním roce: 
− zaměřit se na větší spolupráci obou oddělení / společné vycházky, návštěva knihovny / 
− více se zaměřit na prohlubování kamarádských vztahů v obou odděleních 
− častěji zařazovat vycházky do okolí, lesa / problémem je velký počet dojíždějících žáků / 
− více využívat v zimním období tělocvičnu pro sportovní a pohybové vyžití dětí  
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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 2007 bylo v MŠ zapsáno 52 dětí, z toho  4   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 do konce roku 2007 školnice  Zdeňka Drtinová. Od ledna 
2008 nastoupila jako školnice Věra Novotná. O výdej jídla se stará pracovnice školní kuchyně Jitka 
Matějčková. 
Ve třídě mladších dětí jsou  děti od 3 do 4,5 roku věku. Většinu dětí II. třídy tvoří předškoláci, tedy děti, 
které v září 2008 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 .  Nejstarší děti mají možnost chodit do keramického a pěveckého kroužku 
(kroužky vedou učitelky MŠ). 
  Naše mateřská škola spolupracuje s logopedickou poradnou v Táboře. Mgr. Drápalová je na mateřské 
dovolené a zastupuje ji Mgr. Malechová.  V oblasti logopedické prevence pomáhají všechny učitelky 
v MŠ, především však Marie Svobodová. Nejúčinnější při nápravě hlásek je pravidelné procvičování 
hlásek doma s rodiči. 
   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 2008 jsme 
byli v v otáčivém divadle v Týně nad Vltavou).  
   Do MŠ jezdí pravidelně Divadlo  Okýnko s hezkými pohádkami. Několikrát do roka jezdíme na 
představení do táborského divadla 
   Školní rok ukončujeme již tradičně opékáním špekáčků na školní zahradě 

 
             Marie Pánová, vedoucí učitelka 

 



 11 

 

XI. Zhodnocení a závěr 
 

Poprvé výroční zpráva přináší víceméně pouze statistické údaje. Ředitel ZŠ Malšice dle zákona 
poprvé během října 2008 zveřejní tzv. Autoevaluační zprávu (neboli Vlastní hodnocení školy), která 
nabídne právě zamyšlení a rozbory práce na škole, spolupráce se zřizovatelem i rodiči, hodnocení vlivů 
na školu a mnoho dalších aspektů.  

Přesto mi dovolte vyslovit jisté rozladění nad probíhající reformou školství, která více než 
zkvalitnění základů vyučování (debaty nad konkrétním učivem a dovednostmi) připomíná 
nekontrolovaný chaos, který učitele namísto posílení vyčerpává a již dopředu pečlivě v nich zadupává 
jakékoli příznivé přijetí dalších, třeba i kladných změn. Nutno dodat, že „reforma“ bývá zvládnuta díky 
snaze učitelů udržet si svoji stavovskou čest. Tímto jsou oni těmi deklarovanými nositeli vzdělání, vědí 
totiž z minulosti, co mají svoje žáky naučit.  

Snad právě upřímnost tohoto závěru Vás přesvědčí o tom, že na ZŠ Malšice nám záleží na 
kvalitním vzdělávání.  
 
 
V Malšicích 30.8. 2008 
 

Zprávu vypracoval  Mgr. Pavel Klíma 
 ředitel ZŠ a MŠ Malšice 

 
 
 


