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I. Úvod
Školní rok 2009/2010 přinesl do života školy i školky mnoho novinek.
•

Mateřská škola zahájila školní rok se 3 odděleními, když jedno bylo otevřeno ve zbrusu nové
nástavbě. Kapacita školky tak mohla být navýšena na 80 dětí. Také v Malšicích nás doběhla
stoupající populační křivka. I přes tyto kroky jsme při zápisu v březnu 2010 museli 9 zájemců
odmítnout pro nedostatek místa. Pro příští roky se situace stabilizuje, dle odhadů se budou děti
zapsané rovnat dětem odcházejícím do školy.

•

Ve škole jsme si pro šk. rok 2009/2010 vyhlásili cíl systematicky pracovat na prohloubení
environmentálního vzdělávání žáků. Úspěšně jsme se zapojili do projektu „Recyklohraní“, jehož
cílem je pěstovat v dětech od útlého věku pocit zodpovědnosti při práci s odpady. Jednoduše
řečeno: Chceme, aby dětem nebylo jedno, zda papír vyhodí do koše, nebo do speciální nádoby. A
tak naši žáci mohou v budově školy nalézt kontejnery na použité baterie, drobný elektroodpad, pytel
na PET, v každé třídě pak krabici na papír. Na vědomí dětí je působeno systematicky během šk.
roku projektovými úkoly (mapa tříděného odpadu v obci, vzdělávací pořady, …). Vrcholem pak byl
projektový den 22.4.2010, kdy se také ZŠ Malšice přidala k celosvětovým oslavám Dne Země.
Rodiče nám vyplnili dotazník na téma "Odpadová anketa" a děti jej poté zpracovaly. Vlastní den pak
pokračoval vzdělávacím pořadem, vypracováním myšlenkové mapy na téma Třídění a recyklace.
Den vyvrcholil praktickou částí - Sběrem odpadků v Malšicích.

•

V prosinci 2009 byla podepsána smlouva mezi ZŠ a MŠ Malšice a KÚ Jihočeského kraje, na
základě které čerpáme z ESF, konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Uspěli jsme v rámci 2. výzvy s projektem „Výukové materiály pro
procvičování matematiky na interaktivní tabuli včetně pracovního sešitu“. Vybraní učitelé
zpracovávají problematiku konkrétních matematických hodin, jejichž výstupy zanedlouho již žáci
naleznou na našich webových stránkách. Žáci i rodiče tak budou mít přístup k řešení i procvičování
úloh probíraných právě ve vyučování. (Trvání projektu: prosinec 2009 – červen 2012.)

•

Od srpna 2010 do července 2012 jsme zapojeni do projektu Comenius, který podporuje partnerství
evropských škol. Po účasti v letech 2006-2009 jsme vstoupili do této řeky podruhé. Tehdy získávali
zkušenosti především učitelé (kontakt ze zahraničními kolegy byl velmi inspirující) a činnosti se
dotýkaly hlavně žáků 1.stupně. Nyní chceme aktivity namířit více na studenty 2.stupně. Jelikož jsme
získali daleko více financí než minule, rádi bychom úsilí korunovali výjezdy žáků do vybraných
zahraničních škol. O tom, kam to bude, se rozhodne na prvním setkání koordinátorů ze všech
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zúčastněných škol, které pořádáme v říjnu 2010 u nás Malšicích a v Táboře. Jenom dodám, že
skupinu kromě malšické školy tvoří zástupci Německa, Polska, Itálie, Španělska a Rumunska.
•

Nejen z novin a televize již asi víte, že ZŠ Malšice se rozhodla vybudovat kout živé přírody. Od
1.9.2009 tak mohou žáci školy denně v hale školy pozorovat, jak spolu s nimi vyrůstají krajta
královská, leguán zelený, gekončíci noční a oblovky žravé. Nejen frekventanti hojně
navštěvovaného přírodovědného kroužku přijali zmíněné zástupce fauny za své nové kamarády.

Byl to zajímavý školní rok, nemyslíte? Konkrétní náplně jednotlivých měsíců naleznete níže.

II. Charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola Malšice
Malšice č. 232, 391 75
č. tel. 381 277 440, 773 444 564
e-mail: zsmalsice@seznam.cz
www.zsmalsice.cz
Škola je od 1. 1. 2000 příspěvkovou organizací.
Právní subjekt zahrnuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní klub, školní
jídelnu a školní jídelnu – výdejnu v MŠ.
Zřizovatel školy – Městys Malšice, Malšice 131, PSČ 391 75.
Ředitel školy - Mgr. Pavel Klíma, bytem Obora 22, Malšice 391 75
Školská rada – předseda Olga Kostrůnková, Malšice 354, 391 75 Malšice
1. stupeň - 1. až 5. ročník – 77 žáků
2. stupeň - 6. až 9. ročník - 75 žáků
CELKEM 152 žáků
Mateřská škola – Tel. 381 277 429, 773 444 562
3 oddělení, kapacita 80 dětí
Školní družina - Tel. 381 277 405
2 oddělení, kapacita 60 žáků
Školní klub - Tel. 381 277 440
kapacita 45 žáků
Školní jídelna - Tel. 381 277 431, 773 444 563
kapacita 300 jídel
Školní jídelna – výdejna MŠ - Tel. 381 277 431
kapacita 80 stravovaných

Škola zahrnuje:

Při škole působí občanské sdružení Klub přátel školy.

III. Přehled učebních plánů, výchovy a vzdělání
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
• Učební osnovy Základní škola (4.,5. a 9. ročník) (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky č.j.: 16 847 / 96-2)
• ŠVP ZŠ Malšice „Všeobecná základní škola“ -vydáno 22.6.2007 (1.,2.,3.,6.,7. a 8. ročník)
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Počet žáků v jednotlivých třídách k 1.9.2009:
1.tř.
2.tř.
3.tř.
4.tř.
5.tř.
6.tř.
7.tř.
8.tř.
9.tř.

17
13
21
17
9
17
11
23
24

Rozmístění žáků 9.ročníku školní rok 2009/10:
David Berka

SUPŠ Bechyně

multimediální tvorba

Dominika Boháčová

Gymnázium Tábor

Eva Boháčová

SZŠ Tábor

zdravotnický asistent

Luboš Cícha

SSJS Tábor

instalatér

Tomáš Čamra

SOUT Soběslav

instalatér-topenář

Veronika Doudová

VOŠ a SZeŠ Tábor agropodnikání

Roman Drda

SSJS Tábor

instalatér

Lucie Hejná

SSJS Tábor

kuchař-číšník

Šárka Hejná

SZŠ Tábor

zdravotnický asistent

Josef Houdek

SSJS Tábor

instalatér

Roman Janoušek

SOUT Soběslav

opravář zemědělských strojů

Martina Janoušková

SOUT Soběslav

kadeřník

Tomáš Josef Kortus

SPŠ Tábor

truhlář

Tereza Komendová

SPŠ Tábor

technické lyceum

Aleš Koranda

SOUT Soběslav

opravář zemědělských strojů

Iva Králová

SUPŠ Bechyně

průmyslový design

Alena Křížovská

SSJS Tábor

kuchař-číšník

Jakub Mejdrech

COP Sez. Ústí

mechanik elektronik

Žaneta Osmaniová

Gymnázium Tábor

Alena Pařízková

SUPŠ Bechyně

grafický design

Tomáš Růžička

SOUS Tábor

mechanik elektronik

David Šimota

SOUS Tábor

mechanik elektronik

Tomáš Tatýrek

SOUT Soběslav

instalatér-topenář

Nikola Vrchotová

Gymnázim Tábor

Integrované děti:
počet 1.st.: 5

2.st: 0

V tomto školním roce opustili školu tito žáci:
Macek Radek – 3.tř., přestup na ZŠ Sezimovo Ústí, Švehlova 111
Rohelová Markéta – 4.tř., přestup na ZŠ Čelákovice
Břehovská Veronika – 5.tř., přestup na ZŠ Tábor, nám. Mik.z Husi
Zajdlová Tereza – 8.tř., přestup na ZŠ Mutějovice
Kadlec Miroslav – 8.tř., přestup na ZŠ Soběslav
Během školního roku začali navštěvovat školu tito žáci:
Cílek Patrik – 6.tř.
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IV. Údaje o inspekcích
Ve školním roce 2009/2010 neproběhla inspekce ČŠI.

V. Údaje o pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci školy:

Pedagogičtí pracovníci
Mgr. Pavel Klíma
Mgr. Pavla Maňásková
Mgr. Martina Nohavová
Mgr. Alena Jeličová
Šárka Vávrová
Lenka Křížová
Mgr. Vít Boháč
Mgr. Lucie Šilhavecká
Mgr. Jana Krejčířová
Mgr. Vlasta Kohoutková
Mgr. Věra Placatová
Jan Svoboda
Nina Jindrová

Třídnictví

Vyučuje předměty

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

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

Externí učitelé: 0
Pracovníci v důchodovém věku: 1
nekvalifikovaní: 2
Výuka náboženství:
Ve šk. roce 2009/10 probíhala výuka náboženství pod vedením katechetky římskokatolické
církve Lenky Křížové. Přihlásilo se 15 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 … 26
- o odkladu pov. šk. doch. … 0
- o prominutí poplatku za MŠ, ŠD či ŠK … 3

VII. Další údaje o škole
…zájmové kroužky na škole – ŠKOLNÍ KLUB:
Pěvecký kroužek –MŠ– pí M. Pánová
1. – 6. třída – pí Š. Vávrová
Keramický kroužek –MŠ, 1. a 2. třída – pí M. Svobodová
Výtvarný kroužek –1. – 2. třída – pí H.Trojáčková
3. – 5. třída – pí A.Jeličová
6. – 9. třída – p. P. Klíma
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Kroužek šperkařství- 5. - 9. třída – pí M. Nohavová
Počítačový kroužek –1. – 6. třída – p. V.Boháč
Florbal –1. – 5. třída- chlapci – p. V.Boháč
6. – 9. třída – chlapci – p. V.Boháč
5. – 9.třída – dívky – pí P.Maňásková
Basketbal – 5. – 9. třída – p. L.Křivánek
Turistický kroužek – 3. – 9. třída – pí O. Kostrůnková
Šikovná vařečka (kroužek vaření) – 1.-9.ročník – pí L.Křížová
Přírodovědný kroužek – 3. – 9.třída – pí.L.Šilhavecká
Aerobik –1. – 9. třída – sl. T.Křížovská
Cvičení pro rodiče a děti– pí H.Trojáčková

Exkurze:
prosinec – exkurze do Jindřichova Hradce žáků 7.tř a 4.tř.
březen – planetárium v Českých Budějovicích 3. a 5.tř.
květen - přírodovědná exkurze do Borovan pro žáky 2.st.

Výlety:
1.tř. – Příběnice
2.tř. – Tábor
3.tř. – Příběnice
4.tř.- Příběnice
5.tř.- Praha ZOO
6.tř. - Harrachovka
7.tř. – Šumava
8.,9.tř.- vodácký kurz na raftech - Vltava
LVVZ – únor 2010 – Pec pod Sněžkou - žáci 7. tř.( 11 žáků)
Kulturní akce
Divadelní představení:
říjen – divadlo „O zakleté zámecké paní“ pro MŠ, 1.- 3.tř.
listopad – divadlo „Hugo a Fugo“ pro 1.- 4.tř.,divadlo v Táboře „Sněhurka“ pro 1.- 4.tř.
prosinec - hudební koncert J.Fryče ve škole
únor – divadlo „Okýnko“ – Čárymůrka pro MŠ, 1.- 4.tř.
březen – divadlo „Hugo a Fugo“ pro 1. – 4.tř.
květen - pohádka „Jak šel Honza do světa“ v podání Divadla na cestách z Liberce pro žáky MŠ, 1. a
2.tř.

Sportovní akce
říjen – dopravní výchova pro žáky 4.tř., přebor okresu v přespolním běhu, postup do krajského kola –
mladší děvčata ve složení V. Longinová, K. Joštová, S. Švadlenková, Z.Váchová a M. Sklenářová
obsadila 5.místo v kraji, mobilní dopravní hřiště v Malšicích pro žáky 1.stupně
listopad – okresní přebor ve florbale dívek i chlapců. Starší děvčata ve složení – N.Vrchotová,
Ž.Osmaniová, L.Hejná, Š.Hejná, D.Boháčová, E.Boháčová, V.Doudová, M.Janoušková, H.Kabešová,
K.Brádková - 1.místo ( celkem bylo 9 družstev) a postup na krajský přebor, mladší děvčata si 2.místem
v okrese rovněž vybojovala postup na krajský přebor, okresní přebor v plavání – dívky 6. a 7.třídy ve
složení M.Sklenářová, Z.Váchová, N.Antolová, K.Joštová, V.Šimáková, S.Švadlenková vybojovaly
3.místo
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prosinec – krajský přebor ve florbale starších dívek – dívky vybojovaly 1.místo a postoupily do
kvalifikace na celostátní finále v Plzni
leden – krajský přebor ve florbale mladších dívek – 5.místo
březen – kvalifikace na republikové finále ve florbalu starších dívek – 2.místo, zahájení plaveckého
výcviku v Táboře pro 2.- 4.tř a MŠ, okresní přebor v basketbalu starších dívek - 2.místo
duben – okresní přebor v basketbalu chlapců - 4.místo, okresní přebor ve florbalu žáků 1.stupně 6.místo, mobilní dopravní hřiště pro žáky 1.stupně.
květen - okresní přebor v kopané žáků 8. a 9.tř. - 9.místo, dopravní výchova na dopravním hřišti
v Táboře pro žáky 4.tř., kopaná Mc Donalďs Cup žáků (1. – 3.tř.) - 7.místo, kopaná Mc Donalďs Cup
žáků( 4. – 5.tř.) - 19 - 22 .místo, atletické závody „Pohár rozhlasu“ v Táboře pro žáky 2.stupně, vodácký
kurz na raftech pro žáky 8. a 9.tř.
červen - okresní přebor v kopané chlapců 8. a 9.tř., školní atletická olympiáda žáků 1.stupně, okresní
přebor v kopané chlapců 6. a 7.tř., atletická olympiáda žáků 2.stupně v Táboře, atletická olympiáda
žáků 1.stupně v Táboře - Katka Mejdrechová (3.tř.) – 3.místo hod kriketem
Ostatní akce
Co jsme prožili v září:
21.9. - beseda na téma „ Třídění odpadů“
26.9. – kulturní vystoupení žáků MŠ a ZŠ v KD v Malšicích
30.9. – exkurze žáků 9.tř. „Vzdělávání a řemesla“ v Č.B.
Co jsme prožili v říjnu:
1.10. – divadlo pro MŠ, 1.-3.tř. „ O zakleté zámecké paní“.
2.10. – dopravní výchova v Táboře pro žáky 4.třídy.
3.10. – přírodovědná soutěž „ Poznej a chraň“. Sobotní soutěže družstev, která se konala v Táboře na Harrachovce, se
zúčastnilo 14 žáků pod vedením pí.uč.Šilhavecké. Nejlépe se dařilo družstvu starších žáků ve složení H.Kabešová,
K.Brádková a A.Koukalová. Děvčata se umístila na skvělém 2.místě (1 bod od vítězství). V nejmladší kategorii obsadilo 6.
místo družstvo ve složení M.Dvořáková, H.Smržová a R.Cícha.
6.10. – okresní přebor v přespolním běhu. Mezi jednotlivci se nejlépe umístil Jan Longin(4.třída), který doběhl na 2.místě,
a Vendula Longinová (7.třída), která vybojovala 3.místo. Sourozencům Longinovým blahopřejeme! V soutěži školních
družstev velký úspěch sklidila děvčata 6. a 7.třídy ve složení Vendula Longinová, Karin Joštová, Sára Švadlenková, Zuzana
Váchová a Michaela Sklenářová. Ve své kategorii děvčata vybojovala skvělé 1.místo (mezi 20 školami z celého okresu) a
postoupila na krajský přebor do Jindřichova Hradce, který se koná 15.10.
14.10. – beseda „Středověké bitvy „ v Bechyni pro žáky 7.,8.,9.třídy.
15.10 – krajský přebor v přespolním běhu. Mladší děvčata ve složení V. Longinová, K. Joštová, S. Švadlenková, Z.Váchová
a M. Sklenářová absolvovala závod v náročném počasí a zasněženém terénu a obsadila pěkné 5.místo v pořadí škol.
20.10. – třídní schůzky
23.10. – vítání občánků v Malšicích – pí.uč. Lenka Křížová a 4.třída
26.10. – přednáška zaměřená na prevenci sociálně patologických jevů „Šikana“ pro žáky 3.a 4.třídy.
Co jsme prožili v listopadu:
3.11. – Halloweenská diskotéka pro žáky 1.stupně pořádaná 9.třídou
5.11. – prezentace z COP pro žáky 8. a 9.tříd
9.11.- okresní přebor ve florbalu dívek 8. a 9.tříd. Naše děvčata ve složení – N.Vrchotová, Ž.Osmaniová, L.Hejná,
Š.Hejná, D.Boháčová, E.Boháčová, V.Doudová, M.Janoušková, H.Kabešová, K.Brádková vybojovala krásné 1.místo (z 9
družstev) a postoupila na krajský přebor (1.12.) !!!
11.11. – okresní přebor ve florbalu chlapců 8. a 9.tříd. Chlapci vybojovali 7.místo (z 12 družstev).
11.11. – přírodovědná soutěž „Přírodovědný klokan“ pro žáky 8. a 9.třídy. Nejlepší vědomostní výsledky prokázal v 8.třídě
M.Horáček a v 9.třídě T.Komendová.
18.11. – okresní přebor škol v plavání. Za školu se zúčastnilo družstvo dívek 6. a 7.třídy ve složení – M.Sklenářová,
Z.Váchová, N.Antolová, K.Joštová, V.Šimáková, S.Švadlenková. Děvčata si doplavala pro pěkné 3.místo.
23.11. – SCIO testy pro žáky 9.třídy
23.11. – okresní přebor ve florbalu dívek 6. a 7.tříd
25.11. – okresní přebor ve florbalu chlapců 6. a 7.tříd
Co jsme prožili v prosinci:
1.12. - se uskutečnil krajský přebor ve florbalu dívek 8. a 9.tříd, na který postoupila naše děvčata jako vítězné družstvo
z okresu. Vyhráli jsme !!!! (více níže) .
3.12. – divadelní představení „Hugo a Fugo“ pro 1.- 4.třídu
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7.12. – divadlo v Táboře „Sněhurka“ pro 1.- 4.třídu
9.12. – Den otevřených dveří a Vánoční dílna
10.12. – exkurze 7.třídy do muzea v Jindřichově Hradci
12.12. – exkurze 4.třídy do muzea v Jindřichově Hradci
13.12. – Vánoční trh v Malšicích
14.12. – hudební koncert pro celou ZŠ i MŠ – kytarista a zpěvák Jiří Fryč
18.12. – výchovný pořad „Proč se slaví Vánoce“ pro 2. – 4.třídu
Co jsme prožili v lednu:
19.1. – zápis žáků do 1.třídy pro školní rok 2010/11. K zápisu se dostavilo a bylo zapsáno 16 dětí (9 chlapců a 7 dívek).
20.1. – okresní kolo chemické olympiády. Zúčastnily se žákyně 9.třídy - Tereza Komendová obsadila 6.místo a Žaneta
Osmaniová skončila na 15.příčce.
26.1. – třídní schůzky
26.1. – krajský přebor ve florbale mladších dívek. Děvčata obsadila pěkné 5.místo.
28.1. – okresní kolo dějepisné olympiády. Žákyně 8.třídy Dominika Cimpová obsadila 7.místo.
Co jsme prožili v únoru:
2.2. – divadlo „Okýnko“ v MŠ pro 1. – 4.třídu
3.2. – projekt pro žáky 6. a 7.třídy „ Enviromentální výchova a průřezová témata – Vzkaz v láhvi“
20. – 27.2. – lyžařský kurz 7.třídy v Krkonoších (Pec pod Sněžkou)
24.2. – okresní kolo olympiády anglického jazyka. Žákyně 9.třídy Dominika Boháčová se umístila na pěkném 4.místě.
Co jsme prožili v březnu:
5.3. - vítězné krajské družstvo dívek ZŠ Malšice se zúčastnilo kvalifikace na republikové finále ve florbalu v Plzni. Děvčata
bojovala statečně (velký dík patří brankářce Šárce Hejné), bohužel postup se jim vybojovat nepodařilo. Všem florbalistkám
děkujeme za výbornou reprezentaci školy !!!
6.3. – vystoupení 4.tř. k MDŽ ve Slapech
8.3. – „Hugo a Fugo na cestách“, vystoupení pro MŠ a žáky 1.- 4.třídy.
9.3. – exkurze do planetária v Českých Budějovicích pro žáky 3. a 5.třídy
10.3. – zahájení plaveckého výcviku v Táboře pro žáky MŠ a 2. – 4.třídu ZŠ
11.3. – okresní kolo soutěže dětských recitátorů. Naši ZŠ reprezentoval žák 6.třídy Matouš Klíma, který porotu svým
výkonem natolik zaujal, že získal 1.místo v kategorii 6. a 7.tř. a postupuje do krajského kola ve Strakonicích.
Blahopřejeme!!!
16.3. – okresní kolo olympiády v českém jazyce. Žákyně 9.třídy Dominika Boháčová obsadilo skvělé 2.místo a
postupuje do krajského kola, které se koná 5.5. v Českých Budějovicích.
17.3. – okresní kolo zeměpisné olympiády. Nejlépe se dařilo Martině Cábové, která se ve své kategorii umístila na 14.místě.
18.3.- školní soutěž v matematice „Matematický klokan“ pro žáky 2. -9.třídy.
24.3. – filmový festival „Jeden svět“ v Táboře pro žáky 9.třídy
24. – 31.3.- návštěva malšické knihovny, v rámci akce „ Březen měsíc čtenáře“
29.3. – okresní přebor v basketbalu dívek 8. a 9.tříd. Naše děvčata ve složení – Nikola Vrchotová, Žaneta Osmaniová,
Tereza Komendová, Alena Pařízková, Iva Králová, Alena Křížovská, Veronika Doudová, Helena Kabešová a Kateřina
Brádková vybojovala krásné 2.místo (celkem soutěžilo 7 družstev). Děvčatům i jejich trenérovi Luboši Křivánkovi
blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
30.3. – regionální soutěž ve zpěvu „Jihočeský zvonek“. Sára Švadlenková (6.tř.) a Zuzana Váchová (7.tř.) se umístily
v bronzovém pásmu.
31.3. – Velikonoční dílna
Co jsme prožili v dubnu:
6.4.- projektový den pro žáky 4. a 5.třídy „Enviromentální výchova a průřezová témata – Tady straším já“.
9.4. – okresní přebor v basketbalu chlapců. Hoši vybojovali z osmi zúčastněných týmů pěkné 4.místo.
12.4. – okresní kolo biologické olympiády kategorie C. Naši školu reprezentovali žáci 8.třídy – Marek Metelec (9.místo), Jan
Čechtický ( 11.místo), Gabriela Kostrůnková ( 16.místo).
16.4. – krajské kolo v recitační soutěži ve Strakonicích, kde naši školu i okres reprezentoval žák 6.třídy Matouš Klíma a
obsadil výborné 2. – 4.místo v kraji. Blahopřejeme !!!
20.4. – okresní přebor ve florbalu pro žáky 1.stupně. Naše družstvo skončilo na 6.místě.
21.4. – okresní kolo biologické olympiády kategorie D. Za školu se zúčastnily žákyně 7.třídy – Vendula Longinová (15.18.místo), Veronika Miňhová (20.místo), Zuzana Váchová (24.místo).
22.4. – školní projektový den v rámci „Dne Země“
23.4.- mobilní dopravní hřiště pro žáky 1.stupně
26.4.- SCIO testy pro žáky 5.třídy
29.4. – přednáška zaměřená na sexuální výchovu „Láska ano, děti ještě ne“ pro žáky 8. a 9.třídy.

8

Co jsme prožili v květnu:
4.4. – motivačně výchovný program pro žáky 1.stupně „Rozsviťte hvězdy“ a pro 2.stupeň „13.komnata“
4.4.- okresní přebor v kopané žáků 8. a 9.tříd. Naši chlapci se umístili na 9.místě
4.4.- přírodovědná exkurze do Borovan.
6.5. – dopravní výchova na dopravním hřišti v Táboře pro žáky 4.třídy.
7.5. – krajské kolo olympiády v českém jazyce. Naše žákyně Dominika Boháčová ( 9.tř.) jako druhá postupující z okresního
kola se umístila na 17.místě.
11.5. – kopaná Mc Donalďs Cup žáků 1. – 3.třídy. Naši chlapci obsadili 7.místo.
13.5. - kopaná Mc Donalďs Cup žáků 4. – 5.třídy. Naši chlapci obsadili 19 - 22 .místo.
13.5. – Den otevřených dveří
19.5. – atletické závody „Pohár rozhlasu“ v Táboře pro žáky 2.stupně.
20.5. – vyhodnocení výtvarné soutěže„Červen – měsíc myslivosti“ v Táboře. Pěkné ocenění získaly žákyně 1.třídy Šárka
Váchová (2.místo) a Natálie Malá (cena poroty).
24. – 27.5. – vodácký kurz na raftech pro žáky 8. a 9.třídy.
25.5. – pohádka „Jak šel Honza do světa“ v podání Divadla Na Cestách z Liberce pro žáky MŠ, 1. a 2.tř.ZŠ.
27.5. – Husitské dny v Táboře pro 7.třídu.
Co jsme prožili v červnu:
2.6. – okresní přebor v kopané chlapců 8. a 9.tříd,
4.6. – výchovně vzdělávací program „Pozor jed!“ pro žáky 8. a 9.třídy,
7.6. – přírodovědná soutěž „Chráněná příroda ČR“. Naše školní družstvo v kategorii 4.- 5.třída, (V.Břehovská, R.Cícha.
M.Dvořáková, A.Váňová) obsadilo 2.místo, v kategorii 6.- 7.třída ( V.Miňhová, V.Longinová, F.Križan, J.Dvořák) obsadilo
také 2.místo a v kategorii 8. – 9.třída (G.Kostrůnková, D.Cimpová, J.Čechtický, M.Metelec ) skončilo na 3.místě,
8.6. – školní atletická olympiáda žáků 1.stupně,
11.6. – okresní přebor v kopané chlapců 6. a 7.tříd,
15.6. – vernisáž a výstava výtvarných prací žáků naší školy v malšické galerii,
15.,16..6. – atletická olympiáda žáků 2.stupně v Táboře,
16.6. – atletická olympiáda žáků 1.stupně v Táboře. Nejlepší umístění za školu a bronzovou medaili v hodu kriketovým
míčkem vybojovala Katka Mejdrechová ze 3.třídy,
17. – 18.6. – 6.ročník Českomoravského kutálení (tentokrát u nás)
21. - 22.6. – proběhly školní výlety: 7.třída se vypravila na Šumavu, 5. třída navštívila ZOO v Praze, 6.třída podnikla pěší
výlet podél Lužnice,
23.6. – výlet 1. a 3.třídy do Příběnic, 2.třída zavítala do Tábora,
24.6. - Den ochrany člověka za mimořádných událostí (projektový den),
28.6. – školní akademie. Výtěžek z dobrovolného vstupného, který činil 3 834, - Kč bude věnován na krmení školních
zvířátek,
30.6. – konec školního roku – vysvědčení, rozloučení s žáky 9.třídy.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP:
Maňásková P. – Základní norma zdravotnických znalostí, Využití interaktivní tabule v přírodopisu
Kohoutková V. – Seminář výchovných poradců
Klíma P. – Školení ředitelů škol, Seminář OPVK
Jindrová N. – Výuka jazyků, Seminář – Britské centrum
Placatová V. – Výuka jazyků, Seminář – Britské centrum
Jeličová A. – Tvořivá škola
Svoboda J. – Požární prevence
Vávrová Š. – Tvořivá škola
Šilhavecká L. - Využití interaktivní tabule v přírodopisu
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VIII. Školní jídelna
•

Školní jídelna nabízí výběr ze 2 druhů jídel. Jídelníček je nabízen na www.zsmalsice.cz

Statisticky:
Uvařené obědy: září 2009 - srpen 2010
zařízení

ZŠ Malšice

ZŠ Slapy
celkem

MŠ
7-10let
11-14 let
15let
zaměstnanci
cizí strávníci

11 097
9 815
9 260
3 662
6594
8760

4 546
3716
331
743

15643
13531
9591
3662
7337
8760

Úhrnem ŠJ připravuje stravu pro 340 strávníků.
Zaměstnanci školní jídelny:
ved.ŠJ

Brunová Iveta

ved.kuch. Drda Roman
kuch.

Křížovská Libuše

pom.kuch Matějčková Jitka
pom.kuch Blažková Anna

Navýšení počtu dětí v MŠ ( Malšice i Slapy) se projevilo i v počtu uvařených svačin, obědů i
odpoledních svačin pro MŠ. Oproti šk. roku 2008-2009 se počet obědů zvýšil o 4479 ks. V kategorii dětí
od 7 do 10let se počet obědů navýšil o 1164 ks. Mírné snížení jsme zaznamenali u kategorie 15let, což
je způsobeno tím,že v roce 2008-2009 navštěvovalo školu více žáků této kategorie. V ostatních
kategoriích jsou počty uvařených obědů cca stejné. Po zavedení objednávacího systému (výběr ze
dvou jídel) nás těší, že počet cizích strávníků se pohybuje stále kolem 40 - 50 osob.

IX. Školní družina
Vychovatelky: Helena Trojáčková – školní družina
Olga Kostrůnková – školní družina a školní klub
Hodnocení plánu práce ve Školní družině při Základní škole v Malšicích
ve školním roce 2009/2010
V tomto školním roce bylo do I. oddělení zapsáno celkem 32 žáků a do II. oddělení také 32
žáků k pravidelné docházce. Školní klub nabídl 21 zájmových kroužků, ve kterých pracovalo celkem 286
žáků.
Hlavním cílem naší Školní družiny bylo opět zabezpečení pravidelné výchovné náplně volného
času žáků s důrazem na odpočinek, pohyb 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.
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Výchozí téma v I. oddělení "Jaro, léto, podzim, zima - s kamarády je nám prima" bylo
rozděleno dle čtvrtletních i měsíčních témat. Cílem bylo poznávat charakteristické znaky a zajímavosti
ročních období, s využitím pro hry, zábavu i poučení. Důraz byl také kladen na využití sezónních
činností při společných hrách s kamarády.
Téma měsíce září "Za Zelenými obry" nás provázelo po celý rok. Společně s dětmi z II.
oddělení jsme navštívili Botanickou zahradu v Táboře. Děti upoutaly rostliny ve skleníku a též obrovské
stromy, jejich velikost, tvary listů i plodů. Nasbírané plody jsme využili při podzimním tvoření v obou
odděleních. Děti II. oddělení své výrobky vystavily v hale školy. Ani tentokrát se podzim v naší družině
neobešel bez tvoření, malování a pouštění draků. Byla vyhlášena soutěž "Nejhezčí družinový drak",
do které se zapojilo 21 dětí. Do hodnocení byly zapojeny všechny děti a výherci obdrželi malou
odměnu. V tomto období jsme také začali plnit úkoly naší hry "Super holka, super kluk".
Prosinec patřil Mikuláši, hrám "S čerty nejsou žerty", diskotéce a přípravě besídky. Zhotovili
jsme skleničkové sněhuláky a drobné dárky na Vánoční trh. Doplnili jsme betlém z minulého roku a
zapůjčili jej na výstavu betlémů v místní galerii.
Nový rok jsme zahájili hrou "Supermani nebo bambulové", při které děti poznaly, že více
kamarádů znamená i více legrace. Jak udělat radost druhým jsme si připomněli při tvoření dárků pro
budoucí prvňáčky v obou odděleních. Dále jsme uspořádali soutěž "Superstar", která trvala 3 týdny ( 3
kola ). Soutěž jsme vyhodnotili, odměnili všechny účastníky, porotu i vítěze. Děti v II. oddělení si dlouhé
zimní období krátili oblíbenými turnaji o ceny a diplomy, např. ve stolní kopané, pexesu, člověče nezlob
se a minifotbale. Během týdne kutilů starší děti sestavily modely ze stavebnice merkur, stříhaly a lepily
papírové modely aut, letadel a zvířat. Ani letos nezapomněly na zvěř v lese a při vycházce naplnily
krmelec nejrůznějšími dobrotami. Vyvrcholením zimního období bylo společné "Karnevalové
odpoledne" plné her, tance a soutěží.
Jaro patřilo přírodě. Společná beseda s MVDr. Markem Pechem na téma lesní zvířata a ptáci
se všem velice líbila. Připomněli jsme si "Den země" čtením příběhů z přírody, vyprávěním zážitků a
malovali jsme obrázky do soutěže "Pavučina to je dřina". Zapojili jsme se i do výtvarné soutěže "Měsíc
myslivosti". Pečlivá práce se dětem vyplatila. Z první soutěže jsme získali tři 1. místa a z druhé jedno
1. místo a cenu poroty za originální výtvarný projev. Po celý rok jsme pravidelně navštěvovali místní
knihovnu. Půjčovali jsme si knihy domů i do školní družiny. Na čtení z knížky "Kuba nechce číst" jsme
se těšili každé pondělí, příběhy prvňáčka Kuby si oblíbili téměř všichni. Ve II. oddělení děti uspořádaly
výstavku nejoblíbenějších dětských knih spojenou s besedou o přečtených knihách.
V květnu jsme pokračovali druhou částí hry "Super holka, super kluk". Zde se i odrazilo již
daleko lepší kamarádství než na počátku roku. Zhotovili jsme dárky pro maminky a zařadili jarní zpívání
pro radost. Starší děti společně s přírodovědným kroužkem navštívily park exotických zvířat v ZOO
Dvorec u Borovan. Hledání a malování "Sluneční květiny" byla motivace oslavy Dne dětí v I. oddělení.
Ve II. oddělení se soutěžilo v netradičních disciplinách o medaile a sladké odměny. Též u zmrzlinového
poháru si děti popřály hezké prázdniny a rozloučily se s kamarády a školní družinou.
Mladší děti se při rozloučení s kamarády snažily ukázat co umí, co rád dělá a snažily se pobavit
ostatní kamarády. Byly předány diplomy, pochvaly, odměny a všichni souhlasili že "S kamarády je nám
prima".
I když jsme se snažily pravidelně plnit úkoly dle stanoveného Ročního plánu, některé z nich se
nám nepodařilo splnit nebo byly plněny jen s malým počtem dětí. Důvod je ten, že některé děti
navštěvují více zájmových kroužků a do školní družiny přicházejí pozdě a unavené. Nabízíme těmto
dětem již jen volné odpočinkové činnosti. Na tyto děti budeme brát zřetel a přizpůsobíme jim plánování
činnosti v příštím školním roce.
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X.

Mateřská škola

Mateřská škola při ZŠ Malšice, 391 75 Malšice 288
Provozní doba: 6,15 – 16,15 hod.
Činnosti v mateřské škole vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu, podle kterého má naše MŠ
vytvořen vlastní školní vzdělávací program s názvem Každý něco umí.
Dle rozhodnutí ředitele ZŠ Malšice platí rodiče dětí z Malšic i z ostatních obcí školné 180,-Kč
měsíčně. Předškolní děti, které navštěvují MŠ posledním rokem, jsou od platby osvobozeny. Rodiče
dětí, které navštěvují MŠ pouze na 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, platí
120,- Kč za měsíc. Platba probíhá složenkou (budou rozdány rodičům přímo v MŠ) nebo jednorázovým
příkazem z bankovního účtu, a to vždy na období září – prosinec, leden – červen. Existuje možnost
prominutí tohoto poplatku rodinám nedosahující jistého násobku životního minima (nutno doložit
rozhodnutím úřadu).
Na školní rok 2009/2010 je do MŠ zapsáno 78 dětí. Z toho pěti dětem byla odložena povinná školní
docházka o 1 rok. Dokončením probíhající přístavby bude kapacita MŠ zvýšena na 80 dětí. Při
přijímání dětí k docházce do mateřské školy rozhoduje ředitel ZŠ a MŠ Malšice podle stanovených
pravidel pro přijímání dětí k docházce.
Provoz MŠ funguje ve třech třídách. Do 7 hodin a od 15,30 hodin jsou všechny děti společně v I.
třídě. Kromě pěti učitelek pracuje v MŠ školnice Věra Novotná a o výdej jídla se starají pracovnice
školní kuchyně Jitka Matějčková a Anna Blažková.
Do jednotlivých tříd jsou děti rozděleny podle věku. Ve třídě nejmladších dětí jsou děti od 3 do 4 let
věku (Sluníčka). V II. třídě Berušek je 22 dětí od 3,5 do 4,5 roku. Ve třídě nejstarších dětí (III. třída Kytičky) je většina předškoláků a s nimi i několik mladších kamarádů (věk dětí 4,5 – 6,5 roku).
Program mateřské školy je zaměřen na přípravu dětí na vstup do ZŠ. Předškolní děti se během
školního roku seznamují s prostředím ZŠ, navštěvují své bývalé kamarády, nyní žáky 1. třídy. Děti si
také vyzkoušejí, jak se obědvá ve školní jídelně mezi velkými kamarády. Na konci školního roku připraví
učitelky tablo, kde se malšická veřejnost seznámí s budoucími školáky.
Naše nejstarší děti pravidelně navštěvují malšickou knihovnu, mají založené vlastní čtenářské
průkazy. Mají-li rodiče zájem, mohou své předškoláky přihlásit do desetihodinového plaveckého kurzu
(předplavecká příprava) v Plavecké škole v Táboře (začínáme od středy 10. března 2010). Nejstarší děti
mají dále možnost chodit do keramického, tanečního a pěveckého kroužku. Zájemci o hru na zobcovou
flétnu se mohou přihlásit u paní učitelky Hany Boháčové, která do Malšic dojíždí.
Naše MŠ spolupracuje s logopedickou poradnou v Táboře. Všechny učitelky pokračují v logopedické
prevenci při práci s dětmi ve školce. Marie Svobodová absolvovala logopedický kurz, aby se mohla více
věnovat dětem s vadami řeči. Rodiče podle pokynů logopedky cvičí se svými dětmi doma.
Dvakrát v roce jsou rodiče pozváni do školky na besídku, a to o Vánocích a na konci školního roku. Při
různých příležitostech připravují děti pro rodiče malé dárečky. Již tradičně vystupují naše děti
v kulturním domě s krátkým hudebním pásmem, a to vždy na podzim. Letos se Václavské odpoledne
koná 26. září.
Před koncem školního roku naplánují učitelky pro děti vždy nějaký zajímavý výlet (v létě 2009 jsme
byli v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou). V průběhu celého roku přijíždějí do školky herečky z divadla
Okýnko. Několikrát v roce navštěvujeme Divadlo Oskara Nedbala v Táboře.
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XI. Zhodnocení a závěr
Jak jsem již napsal v úvodu, školní rok 2009/2010 byl zajímavý.
Že budování kvalitní vzdělávací instituce je dlouhodobý cíl, vám asi nemusím vysvětlovat. Na závěr
ale musím zopakovat, že k tomuto cíli jsou nutné 3 faktory, které musí spolupracovat. Těmi faktory jsou:
zaměstnanci školy, žáci a rodiče, všichni si musí důvěřovat. Dva z těchto faktorů tvoří dospělí lidé, proto
budování důvěry leží právě na nich. Protože v minulém roce došlo (a přirozeně i docházet bude dál)
k několika nedorozuměním právě mezi rodiči a učiteli, přeji si, abychom v dalším roce společně na
vzájemné komunikaci a důvěře zapracovali nejen o třídních schůzkách.
V Malšicích 3.9.2010
Zprávu vypracoval :
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