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I. Úvod  
 
Projekty: 

Školní rok 2010/2011 byl časem práce na 3 větších projektech: 
• Pokračovali jsme v projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Projekt s názvem "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.) 

 
• Další projekt opět čerpá z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

tentokrát ze 4. výzvy, která má za úkol zlepšení podmínek ve vzdělávání. Finanční prostředky 
můžeme (a budeme) čerpat na od září 2010 do února 2013. ZŠ Malšice ze v projektu zaměřila 
na zkvalitnění výuky cizích jazyků, informatiky a všeobecně na rozvoj používání ICT technologií 
ve výuce. Konkrétně využíváme půlených hodin (jazyky se mohou efektivně učit v menších 
skupinkách), vybavujeme školu novou technikou, především chystáme nákup nových 
interaktivních tabulí a výukového software.  

 
• 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 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. 
 

Testování SCIO na ZŠ Malšice 
Již 6 let necháváme žáky 9.a 5.tříd projít testováním firmy SCIO. V době, kdy všechny střední 

školy vinou nedostatku studentů upustily od přijímacích zkoušek, si tak udržujeme přehled o 
schopnostech žáků a získáváme zpětnou vazbu pro naše učitele.  

Zatímco testování páťáků proběhne v květnu, deváťáci absolvovali testy již v listopadu. Ověřujeme 
si dovednosti v českém jazyce, matematice, angličtině, obecných studijních předpokladech a letos nově 
i v německém jazyce. Nyní v lednu jsme obdrželi výsledky. Jelikož dobré výsledky jsou nejlepší 
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reklamou, přetiskujeme vám souhrnné hodnocení jednotlivých předmětů. Každý žák navíc obdrží svoje 
vlastní hodnocení s rozborem.  

• Český jazyk - Výsledky vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10% 
nejúspěšnějších škol v testování.  

• Matematika - Výsledky vaší školy v matematice jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy 
a máte lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. 

• Angličtina - Výsledky vaší školy v anglickém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné 
školy a máte lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. 

• Němčina - Svými výsledky v německém jazyce se vaše škola řadí mezi průměrné školy, máte 
lepší výsledky než polovina zúčastněných škol. 
 

ZŠ Malšice členem Asociace aktivních škol (ASŠ) 
V průběhu roku 2010 byla založena Asociace aktivních škol jako sdružení ředitelů, kteří se 

chtějí podílet na dalším vývoji českého školství. Hlavní osobou vzniku byl dlouhodobý kritik přebujelé 
školské byrokracie Mgr. Václav Klaus (ředitel ZŠ a gymnázia PORG). Právě odbyrokratizování 
ředitelské práce je hlavní náplní AAŠ. 

V současné době asociace čítá 51 škol různých typů (SŠ i ZŠ). Noví členové jsou přijímáni 
pouze na doporučení některého z členů, zabránit se tak má masové a nefunkční akci. Jako ředitel ZŠ a 
MŠ Malšice jsem byl přizván v lednu 2011, a tak 18. února jsem se mohl zúčastnit prvního kongresu, na 
němž mimo jiné proběhla diskuse s ministrem školství J.Dobešem o připravovaných srovnávacích 
testech v 5. a 9. ročnících ZŠ.  

Je sympatické, že se jedná o seskupení, v němž je nasloucháno i ředitelům z menších škol (to 
byl i důvod, proč jsem pozvání přijal). Navíc doufám, že hlas nepropadne do hlubin zapomnění, jelikož 
pan V.Klaus ml. je zároveň poradcem současného ministra školství.  

Sněmy AAŠ jsou naplánovány 2x za rok, internetová diskuze probíhá nepřetržitě, stejně tak i 
vzájemné sdílení výukových databází jednotlivých škol, jež jsou otevřeny i všem pedagogům 
Více se dozvíte na webu www.aktivniskoly.cz 
 
Zápis do ZŠ Malšice 

8.února 2011 proběhl zápis do první třídy ZŠ Malšice pro rok 2011/2012. Přivítali jsme 22 
dětiček, jejichž rodiče se rozhodli dopřát jim vzdělání v ZŠ Malšice. V řízení jsou 4 odklady, od 1.9.2011 
tedy přivítáme pravděpodobně 18 nových žáků v 1.třídě. Nakonec nastoupilo 1.9.2011 21 nových žáků, 
další ještě byli dopsáni v průběhu šk.roku.  

 
Výměnný pobyt žáků ZŠ Malšice v rámci projektu Comenius – Partnerství evropských 

škol 
Ve dnech 8.5.-12.5.2011 jsme uskutečnili historicky první zahraniční studijní výjezd žáků ZŠ 

Malšice. V rámci projektu zaměřeného na podporu výuky angličtiny strávilo 15 dětí (+ 3 učitelé) 4 dny 
s žáky a kolegy v rumunské škole v obci Apateu.   

Naši studenti byli tak většinou poprvé v životě odkázáni na vlastní znalosti anglického jazyka. 
Tím, že byli ubytováni přímo v rodinách rumunských kamarádů, navíc dokonale poznali jinou kulturu a 
seznámili se s jinými zvyky a mravy. Všichni jsme byli příjemně překvapeni jak úrovní místní školy (cca 
250 dětí), tak místní samosprávy (obec cca 2500 obyvatel). Návštěva Apateu v nás vyvrátila předsudky 
o „zaostalém“ Rumunsku, minimálně v této oblasti. Vybavení rumunské školy bylo pro nás velice 
příjemným překvapením, zvláště po návštěvě např. řeckých nebo dánských škol v rámci jiných projektů 
musíme konstatovat velmi slušnou úroveň.  

 Společné aktivity a výlety českých rumunských žáků přinesly plody jak na poli vzdělávacím 
(žáci se přesvědčili o důležitosti studia cizího jazyka), tak v podobě osobních přátelství a kontaktů do 
budoucna. Příští rok v dubnu budeme moci našim hostitelům jejich pohostinnost oplatit, přivítáme zde 
16 dětí a 6 učitelů.  
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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 Olga Kostrůnková, Malšice 354, 391 75 Malšice 

 
Škola zahrnuje:  1. stupeň - 1. až  5. ročník –  5 tříd 
                                 2. stupeň - 6. až  9. ročník -   4 třídy 
                                      CELKEM  v roce 2010/11  148 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 
Při škole působí občanské sdružení Klub přátel školy. 
 

III. Přehled učebních plánů, výchovy a vzdělání 
 
VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM 
• Učební osnovy Základní škola (5. 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.,4.,6.,7.,8.,9. ročník) 
 
Počet žáků v jednotlivých třídách k 1.9.2010:    
1.tř. 17 
2.tř. 18 
3.tř. 13 
4.tř. 22 
5.tř. 17 
6.tř. 12 
7.tř. 19 
8.tř. 12 
9.tř. 20 
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  Rozmístění žáků 9.ročníku  školní rok 2010/11: 
Brádková Kateřina Gymnázium Tábor 
Cimpová Dominika Gymnázium Tábor 
Čechtický Jan SPŠ Tábor  -  obor stavebnictví 
Honsa David SPŠ Tábor  -  obor stavebnictví 
Horáček Martin SŠSI Tábor  -  obor spojový mechanik 
Jírovec Dominik Gymnázium Tábor 
Kabešová Helena Gymnázium Tábor 
Kostrůnková Gabriela Gymnázium Tábor 
Koukalová Andrea SSJS Tábor  -  obor veřejnosprávní činnost 
Loudínová Tereza SZŠ Tábor  -   obor zdravotnický asistent 
Marešová Tereza SZEŠ Tábor  -  obor ekonomika a podnikání 
Marková Petra Gymnázium Tábor 
Metelec Marek SPŠ Tábor  -  obor strojírenství 
Rezková Nikola SZEŠ Tábor  -  obor agropodnikání 
Sassmann Vojtěch SŠSI Tábor  -  obor informační technologie 
Šandová Adéla SSJS Tábor  -  obor veřejnosprávní činnost 
Trsková Klára SZEŠ Tábor  -  obor ekonomika a podnikání 
Váňa Jakub SPŠ Tábor  -  obor stavebnictví 
Vlčková Aneta SOU Heuréka  -  obor kadeřník 
   
Integrované děti: 

počet 1.st.:    6          2.st:   0 
                     
V tomto školním roce opustili školu tito žáci:  
Milada Ferenčuková – 1.tř., přestup na ZŠ Železná Ruda 
Břetislav Banýr – 2.tř.,přestup na ZŠ Mladá Vožice 
Magdaléna Banýrová – 4.tř.,přestup na ZŠ Mladá Vožice 
Kateřina Maitnerová – 4.tř.,přestup na ZŠ Tábor, Zborovská 
Sára Vöröšová – 5.tř.,přestup na ZŠ Tábor, nám. Mik.z Husi 
Martin Vöröš – 8.tř., přestup na ZŠ Tábor, nám. Mik.z Husi 
Michal Tvrdek – 4.tř. – přestup na ZŠ Tábor, Helsinská 
Martina Macháčková – 5.tř., přestup na ZŠ Kaňka, Helsinská 
Karim Landa – 1.tř. 
Ben Naceur Ezzeddin – 1.tř. 
Ahmed Landa – 3.tř. 
 
Během školního roku začali navštěvovat školu tito žáci:  
Michal Špašek – 6.tř. 
Michala Pavlištová – 5.tř. 
Richard Benda – 6.tř. 
Renáta Šušková – 6.tř. 
Martin Ryjáček – 4.tř. 
Zuzana Špáňová – 6.tř. 
Jan Farkas – 7.tř. 
Břetislav Banýr – 2.tř. 
Magdaléna Banýrová – 4.tř. 
Sára Vöröšová – 5.tř 
Martin Vöröš – 8.tř. 
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Karim Landa – 1.tř. 
Ben Naceur Ezzeddin – 1.tř. 
Ahmed Landa – 3.tř. 
 

 IV. Údaje o  inspekcích 
 
 Ve školním roce 2010/2011 neproběhla inspekce ČŠI. 
 

V. Údaje o pracovnících školy 
 
Pedagogičtí pracovníci školy: 

Pedagogičtí pracovníci Třídnictví Vyučuje předměty 

Mgr. Pavel Klíma  VV, Inf. 
Mgr. Pavla Maňásková  TV, Z 
Lenka Křížová 1.tř. 1.st., náb. 
Mgr. Martina Nohavová 2.tř. 1.st. 
Mgr. Alena Jeličová 3.tř. 1.st.,VV 
Mgr. Šárka Vávrová 4.tř. 1.st., AJ, HV 
Mgr. Věra Placatová 5.tř. ČJ, AJ 
Mgr. Vít Boháč 6.tř. M, TV, Inf. 
Mgr. Lucie Šilhavecká 7.tř. CH, Př,  PČ,  
Mgr. Jana Krejčířová 8.tř. ČJ, D, Z, VV 
Mgr. Vlasta Kohoutková 9.tř. ČJ, OV, RV, PČ,E 
Jan Svoboda  M, F, Z 
Nina Jindrová  AJ, NJ 

 
Externí učitelé: 0 
Pracovníci v důchodovém věku: 0                            nekvalifikovaní: 2 
Výuka náboženství: 

Ve šk. roce 2010/11 probíhala výuka náboženství pod vedením katechetky římskokatolické 
církve Lenky Křížové. Přihlásilo se 13 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. – 5. třída – pí Š. Vávrová 
Keramický kroužek –MŠ, 1.-5. třída – pí M. Svobodová 
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Výtvarný kroužek –1. – 5. třída – pí M.Nohavová 
                                 6. – 9. třída – p. P. Klíma 
Počítačový kroužek –1. – 5. 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 – 6. – 9. třída – p. L.Křivánek 
Volejbal – 6. – 9. třída – pí R.Křivánková 
Míčové hry – 1.- 5.třída – pí R.Křivánková 
Turistický kroužek – 3. – 9. třída – pí O. Kostrůnková 
Šikovná vařečka (kroužek vaření) – 1.-5.ročník – pí L.Křížová 
Přírodovědný kroužek – 3. – 9.třída – pí.L.Šilhavecká 
Aerobik –1. – 9. třída – sl. T.Křížovská    
Cvičení  pro rodiče a děti– (pondělí 16,00-17,00 h.) – pí H.Trojáčková a H.Dolejší 
  

Exkurze: 
září – COP Sezimovo Ústí 9.tř. 
          Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích 8.,9.tř. 
prosinec – exkurze žáků 8.třídy do Prahy 
duben – exkurze do Prahy 8.tř. 
květen – geologická expozice na Harrachovce v Táboře 
červen – Parlament Praha 9.tř. 
 

Výlety:  
1.tř. – Pelhřimov 
2.tř. – Pelhřimov 
3.tř. – Pelhřimov 
4.tř.-  Koněpruské jeskyně, Národní muzeum Praha 
5.tř.-  Koněpruské jeskyně, Národní muzeum Praha 
6.tř. – Šumava - Kvilda 
7.tř. – Tábor – Husitské muzeum 
8.tř. - Tábor – Husitské muzeum, Praha 
8.,9.tř.- vodácký kurz na raftech – Vltava 
6. – 9.tř. – Českomoravské kutálení v Babicích u Uherského Hradiště 

 
LVVZ – leden 2010 – Pec pod Sněžkou  - žáci 7. – 9. Tř.(22 žáků) 
 
Kulturní akce 

Divadelní představení: 
říjen –  divadlo „Okýnko“- „Bublinková víla“ pro MŠ, 1.- 4.tř., divadlo v Táboře „Pověsti pražské“ pro 
4.,5.,6.tř.  
prosinec  - divadlo „Okýnko“ – Jak se ztratila Vánoční hvězda pro MŠ a 1. – 4.třídu ZŠ 
leden - divadlo v Táboře  pro 1. – 3.třídu ZŠ – „Zvířátka a Petrovští“ 
únor – divadlo „Okýnko“ pro MŠ a  1. – 4.třídu –„ Pyšná princezna“. 
květen  – divadlo „ O Plaváčkovi“ pro 1. – 3.třídu 
 
Sportovní akce 
říjen – dopravní výchova pro žáky 4.tř., přebor okresu v přespolním běhu 
listopad – krajský přebor ve stolním tenise v Českých Budějovicích - naši starší chlapci v sestavě Jírovec D., Čechtický J., 
Honsa D. a Metelec M. obsadili 4.místo, okresní přebor ve florbalu mladších dívek - družstvo děvčat ve složení Dvořáková 
Martina, Dvořáková Markéta, Joštová K., Sklenářová  M., Šimáková V., Smržová H., Čechtická P., Švadlenková S. 
vybojovalo 1.místo a postoupilo na krajský přebor, okresní přebor ve florbalu mladších chlapců - 7.místo, okresní přebor ve 
florbalu starších chlapců a dívek 
prosinec – vánoční turnaj ve stolním tenise  
leden – krajský přebor ve florbalu mladších dívek. Děvčata ve složení – Dvořáková Martina, Plouharová Markéta, Smržová 
Hana, Švadlenková Sára, Dvořáková Markéta, Joštová Karin, Šimáková Veronika, Cábová Martina vybojovala skvělé 
2.místo! 
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březen – okresní přebor v basketbalu. Naši chlapci z 10 zúčastněných týmů vybojovali 5.místo. 
duben – okresní přebor ve florbalu žáků 1.stupně, mobilní dopravní hřiště pro žáky 1.stupně. 
květen - okresní přebor v kopané Mc Donalds Cup žáků 1. - 3.třídy  -naše družstvo skončilo na 7.místě ze 17 zúčastněných 
týmů, dopravní soutěž mladých cyklistů -žáci 5. – 6.třídy obsadili 9.místo a žáci 7. – 9.třídy 11.místo, okresní přebor 
v kopané Mc Donalds Cup žáků 4.- 5..třídy, vodácký kurz pro žáky 8.a 9.tř., školní atletická olympiáda žáků 1.stupně. 
červen -  basketbalový turnaj v Borotíně -družstvo našich chlapců vybojovalo pěkné 3.místo, dopravní soutěž žáků 1.stupně 
v Táboře, atletická olympiáda 1. a 2.stupně v Táboře, 7.ročník Českomoravského kutálení v Babicích na Moravě. 
 
Ostatní akce 
Co jsme prožili v září: 
14.9. – exkurze žáků 9.třídy na COP v Sezimově Ústí 
29.9. – exkurze žáků 8. a 9.tříd do Českých Budějovic na akci zaměřenou k výběru budoucího studia – Vzdělávání a řemeslo 
 
Co prožíváme v říjnu: 
1.10. – dopravní výchova žáků 4.třídy na dopravním hřišti v Táboře 
1.10. - vítání občánků v Malšicích – pí uč. Lenka Křížová a 1.třída 
2.10. – přírodovědná soutěž „Poznej a chraň“ v Táboře na Harrachovce. V kategorii  
6. – 7.třída se naše školní družstvo ve složení – M.Cábová, P.Čechtická, A.Dolejší umístilo na 4.místě a v kategorii 8. – 
9.třída v sestavě - V.Longinová, Z.Váchová, F.Križan obsadilo družstvo 3.místo. (Žáky připravila pí uč. L.Šilhavecká.) 
5.10. – divadlo „Okýnko“ – Bublinková víla pro MŠ a 1.- 4.tř. 
5.10. – okresní přebor v přespolním běhu. Pěkné 5.místo v pořadí jednotlivých škol obsadila družstva dívek 4. – 5.třída a 6.- 
7.třída. Mezi jednotlivci byla nejúspěšnější Karin Joštová, která skončila na 4.místě ze širokého pole 80 závodnic. 
A co nás čeká: 
19.10. – třídní schůzky 
18.-22.10. – zahraniční návštěva na naší škole v rámci projektu Comenius (o tom příště) 
27. - 29.10. – podzimní prázdniny 
 
Co jsme prožili v listopadu: 
2.11. – po vítězství v okresním přeboru jsme reprezentovali Tábor na krajském přeboru ve stolním tenisu v Českých 
Budějovicích. Naši starší chlapci v sestavě Jírovec D., Čechtický J., Honsa D. a Metelec M. obsadili v silné konkurenci skvělé 
4.místo. 
2.11. – okresní přebor ve florbalu mladších dívek . Družstvo děvčat ve složení – Dvořáková Martina, Dvořáková Markéta, 
Joštová K., Sklenářová  M., Šimáková V., Smržová H., Čechtická P., Švadlenková S. vybojovalo 1.místo a postoupilo na 
krajský přebor, který se koná v lednu 2011. 
2.11. – Halloweenská diskotéka pro žáky 1.stupně pořádaná jejich staršími spolužáky z 9.třídy. 
4.11. – okresní přebor ve florbalu mladších chlapců. Hoši skončili na 7.místě. 
8.11.-  pedagogická rada 
8.- 10.11. – jako každý rok i letos jsme se zapojili do testování žáků 9. tříd firmou SCIO v předmětech matematika, český 
jazyk, obecné studijní předpoklady, anglický jazyk, německý jazyk. V dnešní době absence přijímacích zkoušek na střední 
školy si tak ověřujeme úroveň schopností a znalostí našich deváťáků půl roku před termínem přijímacího řízení. (Páťáci jako 
poslední ročník 1.st. přijdou na řadu v květnu). 
10.11. – okresní přebor ve florbalu starších chlapců. 
12.11. – okresní přebor ve florbalu starších dívek. 
 
Co jsme prožili v prosinci: 
2.12. – přednáška Preventivně informační skupiny Policie ČR. Pro žáky 5.a 6.třídy téma „Šikana“, pro žáky 8.a 9.třídy téma 
„Drogy, trestní odpovědnost mládeže“ 
8.12. – Den otevřených dveří a Vánoční dílna 
10.12. – divadlo „Okýnko“ – „Jak se ztratila Vánoční hvězda“ pro MŠ a 1. – 4.třídu ZŠ 
15.12. – exkurze žáků 8.třídy do Prahy 
17.12. – hudební koncert ZUŠ Sez.Ústí 
20.12. – vánoční turnaj ve stolním tenise 
 
Co jsme prožili v lednu 2011: 
11.1. – divadlo v Táboře  pro 1. – 3.třídu ZŠ – „Zvířátka a Petrovští“ 
15. – 22.1. – lyžařský kurz v Peci pod Sněžkou pro žáky 7. – 9.třídy. 
24.1. – pedagogická rada 
25.1 .-  třídní schůzky 
26.1. – krajský přebor ve florbalu mladších dívek. Děvčata ve složení – Dvořáková Martina, Plouharová Markéta, 
Smržová Hana, Švadlenková Sára, Dvořáková Markéta, Joštová Karin, Šimáková Veronika, Cábová Martina vybojovala 
skvělé 2.místo! 
31.1.- 3.2. – pracovní setkání učitelů v rámci projektu Comenius v Itálii 
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Co jsme prožili v únoru 2011: 
1.2. – okresní kolo dějepisné olympiády. Žákyně 9.třídy Dominika Cimpová obsadila pěkné 5.místo, Jiří Dvořák z 8.třídy 
skončil 15. 
8.2. - zápis žáků do 1.třídy pro školní rok 2011/12.  
11.2. – naučně zábavný výukový program mise Plus+ pořádaný firmou E.ON pro žáky 4. a 5.třídy. 
21.2.- školní kolo recitační soutěže. V kategorii 1.třída zvítězil Ondřej Kupka, v kategorii 
 2.-3.třída Tereza Žirovnická a Anežka Dolejší a v kategorii 4.-5.třída Barbora Klímová, Denisa Križanová a Veronika 
Koutenská. 
22.2. – okresní kolo olympiády v anglickém jazyce (ZŠ Malšice reprezentoval V.Sassmann). 
24.2. – divadlo „Okýnko“ pro MŠ a  1. – 4.třídu –„ Pyšná princezna“. 
24.2. – beseda s pamětníky o 50.létech (pro 8.a 9.třídu). 
26.- 6.3. – jarní prázdniny. 
 
Co jsme prožili v březnu 2011: 
4.3. – vystoupení 1.třídy k MDŽ ve Slapech. 
9.3. – okresní kolo zeměpisné olympiády.  
9.3. – zahájení plaveckého výcviku 2. – 4.třídy v Táboře. 
14.3. – vystoupení 1.třídy pro prarodiče. 
15.3. – okresní pěvecká soutěž „ Jihočeský zvonek“. V kategorii 4. – 5.třída se Barbora Klímová vyhrála a získala postup do 
krajského kola, v kategorii 6. – 7.třída Richard Benda a Sára Švadlenková se umístili v bronzovém pásmu a v kategorii 8. – 
9.třída Zuzana Váchová v pásmu stříbrném. 
18.3. – celostátní matematická soutěž „Matematický klokan“ pro 2. – 9.třídu – účastnili se žáci všech tříd. 
21.3. – okresní přebor v basketbalu. Naši chlapci z 10 zúčastněných týmů vybojovali 5.místo. 
22.3.- okresní kolo olympiády v českém jazyce. Z naší školy byla vyslána děvčata z 9.třídy – K.Brádková a G.Kostrůnková. 
22.3. – okresní kolo soutěže dětských recitátorů 1.stupně. Naši školu reprezentovala T.Žirovnická a D.Križanová, která se 
umístila na výborném 3.místě. 
23.3.-  okresní kolo soutěže dětských recitátorů 2.stupně. Matouš Klíma (7.třída) se umístil na výborném 1.místě a tím si 
zajistil postup na krajské kolo ve Strakonicích!!!  
 
Co jsme prožili v dubnu 2011: 
4.4. – akce Rádia Blaník. 
5.4. – okresní kolo biologické olympiády. Zuzana Váchová z 8.třídy obsadila 15.místo. 
6.4. – okresní přebor ve florbalu žáků 1.stupně. Chlapci vybojovali 4.místo. 
6.4. – filmový festival „Jeden svět“ v Táboře pro žáky 9.třídy. 
12.4. – okresní kolo biologické olympiády.Naši školu reprezentovala žákyně 7.třídy Petra Čechtická , která se umístila na 
2.místě. 
12.4. – exkurze žáků 7. a 8.třídy do Prahy. 
15.4. – mobilní dopravní hřiště pro žáky 1.stupně. 
15.4. – krajské kolo recitační soutěže ve Strakonicích, kde naši školu reprezentoval Matouš Klíma ze 7.třídy, umístil se na 
3.místě!!! 
16.4. – přírodovědná soutěž ke Dni Země. 1.místo ve své kategorii obsadili – Jan Longin, Petra Čechtická, Vendula 
Longinová, 2.místo – Iveta Drdová a Martina Cábová. 
19.4. – třídní schůzky. 
20.4. – Den otevřených dveří a Velikonoční dílna. 
 
Co jsme prožili v květnu 2011: 
3.5. – výlet 8.třídy do Prahy (návštěva ZOO a zámku v Troji). 
4.5. – soutěž hlídek mladých zdravotníků. V kategorii 1. – 5.třída se naši žáci umístili na 4.místě , 6. – 9.třída na 3.místě. 
5.5. – krajské kolo v pěvecké soutěži „Jihočeský zvonek“. Naši školu v kraji reprezentovala žákyně  4.třídy Barbora Klímová, 
která se umístnila ve stříbrném pásmu. 
9.5. – SCIO testy pro 9.třídu – Test moderních dějin. 
10.5. – dopravní soutěž mladých cyklistů. Žáci 5. – 6.třídy obsadili 9.místo a žáci 7. – 9.třídy 11.místo. 
9. – 13.5. – výměnný pobyt žáků 7. a 8.třídy v Rumusku v rámci projektu Comenius. 
11.5. – okresní přebor v kopané Mc Donalds Cup žáků 1. - 3.třídy. Naše družstvo skončilo na 7.místě ze 17 zúčastněných 
týmů. 
12.5. – geologická exkurze 9.třídy na Harrachovku do Tábora. 
13.5. – dopravní výchova v Táboře pro žáky 4.třídy. 
17.5. - okresní přebor v kopané Mc Donalds Cup žáků 4.- 5..třídy.Chlapci skončili na 20.místě z 25 zúčastněných týmů. 
23.5. – přírodovědná soutěž „Ptáci a savci“ 
24.5. – divadlo „ O Plaváčkovi“ pro 1. – 3.třídu 
24. – 26.5. – vodácký kurz pro 8. a 9.třídu 
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31.5. – školní atletická olympiáda pro žáky 1.stupně 
 
Co jsme prožili v červnu 2011: 
1.6. – třídní výlety 
          1.- 3.tř. – Pelhřimov 
          4.-5.tř. – Praha (Národní divadlo), Koněpruské jeskyně 
          6.tř. – Šumava (Kvilda) 
          7. – 8.tř. – Tábor (Husitské muzeum, táborské podzemí) 
2.6. – basketbalový turnaj v Borotíně. Družstvo našich chlapců vybojovalo pěkné 3.místo. 
8.6. – dopravní soutěž žáků 1.stupně v Táboře. 
14.,16.6. – atletická olympiáda 2.stupně v Táboře 
15.6. – atletická olympiáda 1.stupně v Táboře 
20.6. – exkurze 9.třídy do Prahy(Parlament) 
22.6. – pedagogická rada 
23.- 24.6. – 7.ročník Českomoravského kutálení v Babicích na Moravě 
24.6. – Den ochrany člověka za mimořádných událostí 
28.6. – školní akademie 
30.6. – konec školního roku a hurá na prázdniny!!! 
 
 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP: 
 

Jindrová – výuka jazyků 
Placatová – výuka jazyků 
Šilhavecká – Základní norma zdravotnických znalostí 
Jindrová – kurz angličtiny 
Celý sbor – Komunikace ve školství, Interaktivní výuka 
Jeličová – Tvořivá škola – činnostní učení v Matematice 
Nohavová - Tvořivá škola – činnostní učení v Matematice 
Vávrová - Tvořivá škola – činnostní učení v Matematice a ČJ 
Klíma, Boháč, Maňásková, Jindrová, Vávrová – ECDL (počítače) 

 

VIII.  Školní jídelna 
 
Školní jídelna nabízí výběr ze 2 druhů jídel. Jídelníček je nabízen na www.zsmalsice.cz. 
Opět jsme zaznamenali nárůst počtu uvařených obědů ve všech kategoriích (kromě kategorie 15let). V kategorii MŠ 

jsme navýšili počet uvařených obědů o 1515, v kategorii 7-10 let o 1508, v kategorii 11-14let o 743, v kategorii zaměstnanci 
o 446, v kategorii cizích strávníků o 1038, v kategorii 15let klesl počet o 595. Celkem uvařila ŠJ o 4675 obědů více než 
v roce předešlém. Počet uvařených obědů se pomalu blíží k naší maximální kapacitě. Jelikož očekáváme nástup většího 
počtu dětí do 1. třídy a navýšení kapacity ZŠ Slapy, byli jsme nuceni pozastavit přijímání cizích strávníků (i přes zájem cizích 
strávníků se u nás stravovat). 
 
Statisticky:  

Uvařené obědy: září 2010 - srpen 2011 

zařízení ZŠ Malšice ZŠ Slapy   

     celkem 

MŠ 11463 5695 17158 

7-10let 10607 4432 15039 

11-14 let 9464 870 10334 

15let 3087   3087 

zaměstnanci 6708 1075 7783 

cizí strávníci 9798     9798 
Úhrnem ŠJ připravuje stravu pro 360 strávníků.  
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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 11567    RS 5054   6714 

• OS    8275    OS  4354 
RS – ranní svačina, OS – odpolední svačina 

• Zaměstnanci školní jídelny: 
ved.ŠJ Brunová Iveta 

ved.kuch. Drda Roman 

kuch. Křížovská Libuše 

pom.kuch Matějčková Jitka 

pom.kuch Blažková Anna 
 

Opět jsme zaznamenali nárůst počtu uvařených obědů ve všech kategoriích (kromě kategorie 15let). V kategorii 
MŠ jsme navýšili počet uvařených obědů o 1515, v kategorii 7-10 let o 1508, v kategorii 11-14let o 743, v kategorii 
zaměstnanci o 446, v kategorii cizích strávníků o 1038, v kategorii 15let klesl počet o 595. Celkem uvařila ŠJ o 4675 obědů 
více než v roce předešlém. Počet uvařených obědů se pomalu blíží k naší maximální kapacitě. Jelikož očekáváme nástup 
většího počtu dětí do 1. třídy a navýšení kapacity ZŠ Slapy, byli jsme nuceni pozastavit přijímání cizích strávníků (i přes 
zájem cizích strávníků se u nás stravovat). 
 
 

IX. Školní družina 
Vychovatelky:  Helena Trojáčková – školní družina 

Olga Kostrůnková – školní družina a školní klub 
 

Hodnocení plánu práce ve školní družině při Základní a mateřské škole v Malšicích ve školním 
roce 2010/2011 

 
 

V tomto školním roce bylo do I. oddělení zapsáno celkem 34 žáků a do II. oddělení 43 žáků, z 
toho 35 žáků k pravidelné docházce. Školní klub nabídl 23 zájmových kroužků, ve kterých pracovalo 
celkem 290 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. 
 

Hlavním tématem tohoto školního roku bylo "Rok v pohádkové zemi". Každý měsíc nám 
"skřítek Všetečka" nabídl pohádku z kouzelné skříně, která nás motivovala a navazovala další měsíční 
činnosti, např. pohádka "O skřítkovi Dubáčkovi" nás motivovala k podzimním hrám a tvoření z přírodnin, 
kreslení a malování skřítků, ale také k vzájemnému chování a soutěžení, což mohly děti uplatnit na 
"Halloweenské diskotéce". 

 
Motivující pohádka pro zimní období "O nezbedných čertech a čertu Kopytníkovi" nám poskytla 

náměty k výtvarné družinové soutěži "Čerti, čertice a čertíci", kterou si děti samy vyhodnotily a ocenily. 
Do předvánočního tvoření s Vánoční vílou se též děti aktivně zapojily. Tvořily dárky na prodejní 
výstavku, dále pro rodiče a kamarády a betlém na výstavku v místní galerii. Další pohádky nás 
motivovaly k malování Sněhové královny, Zlatovlásky, Popelky, Kocoura v botách a podobně. Tyto 
pohádky nám pomáhaly rozvíjet kamarádské vztahy a nemyslet jen na sebe, více si pomáhat. 
Nezapomněli jsme ani na budoucí prvňáčky s dárkem barevného klauna. Pokračovali jsme ve hře 
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"Šikulka oddělení" a "50 krát o přírodě", kde děti odpovídaly a plnily dané úkoly v družstvech. Zájem a 
znalosti uplatnily při besedě s MVDr. Markem Pechem na téma "Jaro, zvířata a příroda". 

 
Pohádka „ O rozcuchané čarodějnici Evelíně“ nás zavedla do jarní přírody. Soutěží ve zpěvu „ 

Jarní zpívání“ jsme přivítali jaro. Tvořili jsme velikonoční dekorace, přáníčka a dárky maminkám 
k svátku. 

 
Pohádka "O vodníku Úpolínovi a hastrmankách" nás navedla na léto, vodu a prázdniny. V 

pohádkovém království postavami skřítků, vodníka, čarodějnice, princů a princezen jsme oslavili Den 
dětí. Zhotovili jsme společný obrázek pohádkového království, který zdobí naší školní družinu. Tři 
vybrané klipy z naší výtvarné práce / Popelka, A co ještě vidím, Naše výtvarné úspěchy / jsou vystavené 
v místní galerii. V tomto roce jsme se opět zúčastnili výtvarné soutěže "Červen, měsíc myslivosti" a 
získali 1. a 2. místo. Ve výtvarné soutěži "Den země" na téma "U krmelce" jsme také obdrželi 1. a 2. 
místo. 

 
Se školní družinou, kamarády a skřítkem Všetečkou jsme se rozloučili poslední týden v červnu, 

kdy jsme předali diplomy a pochvaly. Děti s radostí předváděly každý co umí, aby rozveselili ostatní 
kamarády. Po hraní, zpívání a tančení následovalo "Bublinkové odpoledne". Při hře s balónky, míči a 
bublifuky jsme si popřáli hezké prázdniny a radostné setkání opět ve školní družině. 

Hodnocení plánu práce II. oddělení 
 

Školní rok 2010/2011 byl již tradičně zahájen podzimním tvořením z dýní a přírodnin. Hotové 
výtvory si děti vystavily ve školní družině a hale školy a většinu si  odnesly domů. 

 
Hry a činnosti venku si děti zpestřily pouštěním draků, celodružinovou akcí "Družinový král". V 

průběhu školního roku byly dětem nabízeny oblíbené turnaje o ceny a diplomy, např. ve stolní kopané, 
pexesu, dámě, sestavování puzzle aj. 

 
V zimě jsme opět uskutečnili vycházku ke krmelci a zvířatům přinesli nejrůznější dobroty. 
Čekání na jaro si děti zpříjemnily výstavou nejoblíbenějších knih spojenou s besedami o těchto 

knihách. Děti si také vyráběly záložky, obaly na knihy a dárky pro maminky ke Dni matek. Zúčastnily se 
besedy s MVDr. Markem Pechem. Velký ohlas u dětí měla soutěž zaměřená na dopravní výchovu "Co 
mi řekl semafor", jízda zručnosti na koloběžce "Veselá vycházka" společně s dětmi z Přírodovědného 
kroužku. Den dětí oslavily legrační soutěžemi, malováním na chodníku a tradiční družinový trojboj 
vyměnily za "Opičí dráhu", kde si děti užily spoustu zábavy. Jako tečkou za vším bylo "Sladké 
odpoledne". Zmrzlinovým pohárem se děti rozloučily s družinou, kamarády a popřály si krásné 
prázdniny. 

 
 
 

X. Mateřská škola 
 

 

 

 

Mateřská škola při ZŠ Malšice, 391 75 Malšice 288 

Vedoucí učitelka: Marie Pánová 
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Učitelky: Marie Svobodová, Zdeňka Vondrušková, Marcela Trsková, Hana Marešová, Kateřina Peštová 
 
    Provozní doba: 6,00 – 16,15 hod. 
Činnosti  v  mateřské škole vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu, podle kterého má naše MŠ 
vytvořen vlastní školní vzdělávací program s názvem Každý něco umí.  
    Dle rozhodnutí ředitele ZŠ Malšice platí rodiče dětí z Malšic i z ostatních obcí  školné 210,-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 
140,- Kč za měsíc. Platba probíhá složenkou (budou rozdány rodičům přímo v MŠ) nebo jednorázovým 
příkazem přes bankovní účet, a to vždy na období září – prosinec, leden – červen. Existuje možnost 
prominutí tohoto poplatku rodinám nedosahující jistého násobku životního minima (nutno doložit 
rozhodnutím úřadu). 
Stravné se platí zálohově předem složenkou nebo inkasem z účtu. 
    Na školní rok 2010/2011 je do MŠ zapsáno 79 dětí.  Kapacita mateřské školy je 80 dětí. Při přijímání  
k docházce  rozhoduje ředitel ZŠ a MŠ Malšice vždy podle stanovených kritérií pro  přijímání dětí . 
    Provoz MŠ funguje  ve třech třídách. Ráno do 7 hodin a odpoledne od 15,15 hodin budou všechny 
děti společně v jedné třídě.  Kromě šesti 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 „Sluníček“ je 28  dětí od 3 do 
4 let věku. Ve II. třídě (Berušky) je 24 dětí od 3,5 do 4,5 roku. Ve třídě nejstarších dětí (III. třída - 
Kytičky) bude většina předškoláků a s nimi i několik  mladších kamarádů (věk dětí 4,5 – 6 let). 
   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 školáky. 
   Naše nejstarší děti pravidelně navštěvují malšickou knihovnu, mají založené vlastní čtenářské 
průkazy. Mají-li rodiče zájem, mohou své předškoláky přihlásit do desetihodinového plaveckého kursu  v 
 Plavecké škole v Táboře (začínáme od 9. března 2011)-jezdíme autobusem společně s dětmi z naší 
ZŠ. Děti z III. třídy mají dále možnost chodit do keramického, pěveckého a tanečního 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 v logopedické prevenci 
pravidelně pokračují v MŠ a rodiče podle pokynů logopedky  cvičí se svými dětmi doma. 
   Dvakrát v roce jsou rodiče dětí pozváni do školky na besídku, a to o Vánocích a na konci školního 
roku. Při různých příležitostech  připravují děti pro rodiče malé dárečky. 
   Před koncem školního roku naplánují učitelky pro děti vždy nějaký zajímavý výlet. V červnu 2010 byly 
děti z  I. a II. třídy v ZOO Ohrada  v Hluboké nad Vltavou, nejstarší děti šly pěšky na Lužničanku a tam 
opékaly špekáčky. 
 V průběhu celého roku přijíždějí do školky herečky z divadla Okýnko.  Několikrát v roce navštěvujeme 
Divadlo Oskara Nedbala v Táboře.       
 

XI. Zhodnocení a závěr 
Skončil rok poklesu počtu, od teď nás počty dětí v MŠ posílají opět mezi úplné školy (po 1 

roce). Vyhlídka na dobré stavy dětí se ukazuje na min 8 – 9 let. Děti k nám přicházejí na MŠ i do ZŠ i 
z dalších nespádových obcí ve stále větším počtu, snad také díky naší smysluplné a systematické práci. 
Roky poklesu demografického poklesu jsme přežili daleko lépe než republikový průměr, přejme si, ať 
stav dlouho vydrží. 
 
V Malšicích 5.9.2011 
 

Zprávu vypracoval : Mgr. Pavel Klíma 
ředitel ZŠ a MŠ Malšice 


