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I. Úvod
Školní rok 2011/2012 přinesl především růst počtu dětí. Po dvou “hubenějších“ letech, kdy ZŠ Malšice
měla 3, resp. 5 žáků pod limit, jsme opět školou limitní, vzděláváme 165 žáků a do budoucna
porosteme. Odcházejí poslední slabé ročníky (9.tř. – 12 žáků, 8.třída – 15), pozůstatek demografického
propadu a bývalého vedení školy. Tendence do příštích let je velmi optimistická – každý rok by mělo
nastoupit okolo 29 žáků do 1. třídy – do 2 let očekáváme naplněnost okolo 200 žáků.
O školním roce 2011/2012 snad nejlépe vypoví následující informace:

Příběhy bezpráví – EMIGRACE
Opět se ZŠ Malšice připojila k celorepublikové akci „Příběhy bezpráví“. V minulém roce jsme besedovali o
osudech české společnosti a především venkova po roce 1948 s pamětníky nespravedlivých událostí v 50.letech.
Letos jsme aktivně vstoupili to tématu EMIGRACE a ŽELEZNÁ OPONA. Přivítali jsme 21.11.2011 k besedě pana
Miroslava Růžičku z Tábora, předsedu táborské pobočky Konfederace politických věznů. Žáci 8.a 9.ročníku tak osobně
poznali člověka, který v roce 1948 byl donucen emigrovat a který nešťastnou náhodou poznal v dalších letech i komunistické
vězení a nucené práce.
Součástí projektu bylo i promítání dokumentárních filmů o železné oponě a o osudech lidí, kterým se povedlo režim
tajně opustit, ale i těch, kteří na zadrátované hranici zemřeli.
Osobní příběh pana Růžičky snad pomůže mladým lidem vážit si takových „samozřejmostí“, jakými jsou svoboda
cestování nebo svoboda projevu.
Mohu Vám říci, že sledovat čtrnáctileté a patnáctileté teenagery, jak uctivě poslouchají z úst osmdesátiletého pána
verše, které složil své dívce v kriminálu, bylo opravdu povzbuzující.
Poznámka na závěr:
Škoda, že pana Růžičku neslyšeli současní politici. On totiž vyprávěl o hrdosti na republiku a její představitele
(před rokem 1948). Závidím mu takový zážitek. Dnes nemáme důvod takové city v sobě probouzet (a po 18.12.2011 to platí
dvojnásob).

ZÁPIS do ZŠ Malšice
Ve čtvrtek 19.1.2012 proběhl zápis do první třídy ZŠ Malšice pro rok 2012/2013. Přivítali jsme
37 dětí, což je (řečeno slovy statistiky) pětadvacetileté maximum. 29 dětí bylo přijato, rodiče 8 dětí
podali žádost o odklad.
Děkujeme všem, kteří věří, že malšická škola vzdělá jejich ratolesti k všeobecné spokojenosti.
ZÁPIS do školky
Ve středu 21. března 2012 proběhl zápis do MŠ Malšice pro rok 2012/2013. Přivítali jsme 29
dětí. Všechny děti budou přijaty pouze díky výjimce, díky níž budeme moci otevřít pro příští školní rok
ještě jednu polodenní třídu pro předškoláky.
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Testování SCIO na ZŠ Malšice 2011/2012
Také letos pokračujeme v testování žáků testy SCIO. Již sedmým rokem 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
podruhé i v německém jazyce. (Němčinu učíme jako 2.cizí jazyk od 7.třídy 2 hodiny týdně, testováni jsou ale žáci společně
s třídami, které se v NJ vzdělávají od 3.třídy. Přesto si myslíme, že výsledky jsou pro nás cennou zpětnou vazbou.)
Nyní v lednu jsme obdrželi výsledky deváťáků. Přetiskujeme vám souhrnné hodnocení jednotlivých předmětů.
Každý žák navíc obdrží svoje vlastní hodnocení s rozborem. Výsledky ukazují, že jsme klasickou školou, jejíž úkolem je
poskytnout kvalitní základní vzdělání širokému spektru populace. Do celkového výsledku se tak započítávají jak děti
s výkony špičkovými, tak děti se vzdělávacími problémy. O to jsou výsledky cennější.
Český jazyk - Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší
výsledky než 80 % zúčastněných škol.
Matematika - Svými výsledky v matematice se Vaše škola řadí mezi průměrné školy, polovina zúčastněných škol
měla lepší výsledky než vy.
Angličtina - Svými výsledky v anglickém jazyce se Vaše škola řadí mezi lepší průměrné školy, máte lepší výsledky
než 60 % zúčastněných škol.

Malšické Stíhačky opět zlaté !!!!
Florbalistky ZŠ Malšice opět potvrdily svoji vysokou úroveň a kráčí soutěží O pohár ministra školství na vítězné
vlně. Po vítězství v okresním kole si poradily i se všemi týmy krajského kola a staly se nejlepšími jihočeskými florbalistkami
základních škol. Postoupily dále a ve dnech 14. a 15.5.2012 je čekalo české finále v Praze. Tam sice ne úplně uspěly, ale
velký úspěch to nezkalilo.
Jsme rádi, že kroužek florbalu při Školním klubu není jen obyčejnou volnočasovou náplní, že dívky našly v tomto
sportu plnohodnotnou sportovní aktivitu. Vždyť díky jejich skvělým výsledkům byly mnohé vybrány do táborského
florbalového oddílu a trénují několikrát v týdnu. Velký dík patří trenérce Pavle Maňáskové, která vše rozběhla, organizuje a
zajistila i spolupráci s dalšími trenéry.
A složení vítězného týmu, který si dívky samy pojmenovaly „Malšické Stíhačky“ ?
9.tř.: N.Antolová, Š.Ťoupalová, Z.Váchová, J.Marunová, V.Longinová,
8.tř.: K.Jośtová, V.Šimáková, P.Čechtická, S.Švadlenková, M.Sklenářová, M.Dvořáková
7.tř.: M.Dvořáková, H.Smržová

Malšičtí recitátoři mezi nejlepšími v Jihočeském kraji
Ve dnech 16.a 17.4.2012 se ve Strakonicích uskutečnilo krajské kolo recitátorské soutěže žáků základních škol.
Mohli být vysláni nejlepší z kol okresních a ZŠ Malšice mohla díky tamnímu úspěchu přihlásit hned 3 recitátory. A všichni se
vrátili ověnčeni úspěchem.
V 1.kategorii (2.a 3. třídy) nás reprezentovaly Anežka Dolejší a Julie Hubáčková a svůj vítězný start z okresu si
zopakovaly i v krajském kole. Obě byly odekorovány jako nejlepší jihočeské recitátorky své kategorie.
Ve 4. kategorii (8.a 9. třídy) nás reprezentoval žák 8. tídy Matouš Klíma. V silné konkurenci obsadil 2.-3.místo.
Všem třem gratulujeme a přejeme další úspěchy. Také děkujeme všem pedagogům ZŠ Malšice, kteří všechny
žáky na soutěž připravili.

V úterý 26.června 2012 od 15,55 hod. se uskutečnila ŠKOLNÍ SLAVNOST u příležitosti
padesátin "nové" budovy ZŠ Malšice.
Součástí akce byla i AKADEMIE. Ale především bude prostor na setkání s bývalými přáteli!!!
Vše v budově ZŠ MALŠICE v nové tělocvičně.

Projekty:
Školní rok 2011/2012 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 již žáci naleznou na našich webových
stránkách. Žáci i rodiče tak mají přístup k řešení i procvičování úloh probíraných právě ve
vyučování. (Trvání projektu: prosinec 2009 – červen 2012.)
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•

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 čerpáme od září 2010 do února 2013. ZŠ Malšice se 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 jsme nakoupili nové interaktivní
tabule a výukový 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 se 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 v
Malšicích a v Táboře. Jenom dodám, že skupinu kromě malšické školy tvoří zástupci Německa,
Polska, Itálie, Španělska a Rumunska.

Comenius - Polsko 26.9.-29.9.2011
Od 26.9. do 29.9.2011 se skupina žáků 8.a 9.třídy (zapojených do projektu Comenius) zúčastnila pobytu v polské škole v
Kujakowicích. Po jarním pobytu v Rumunsku jsme vycestovali ke druhé (a poslední) návštěvě v rámci tohoto cyklu Comenia.
Pěkné 4 dny strávené většinou v okresním městě Kluczbork (tam jsme i bydleli v příjemném hotýlku) pomohly dětem
poznat jak běžný polský život, ale i nové kamarády. Návštěva Gymnázia v Kujakowicích (5 km z Kluczborku) nám nechala
nahlédnout do polských školních lavic. Například jsme nevěděli, že Gymnázium je v Polsku název pro vyšší stupeň ZŠ, tedy
pro žáky 7.-9.třídy.
Cestou domů jsme společně s polskými studenty navštívili Muzeum Osvětim (prohlídka koncentračního tábora proběhla v
angličtině). O hrůzách 2.sv.války si všichni zúčastnění odnesou do života jasný názor.
Fotografie z cesty si můžete prohlédnout na www.zsmalsice.cz

Rumunští žáci v Malšicích - (Projekt Comenius pokračuje)
Od úterý 17.4. do pátku 20.4.2012 jsme hostili v Malšicích 16 žáků a 5 učitelů z Rumunska. V loňském květnu jsme
my navštívili jejich obec Apateu a nyní jsme jim jejich pohostinnost mohli vrátit.
Kromě mnoha společných aktivit, zaměřených hlavně na konverzaci v angličtině, jsme na společných výletech
našim zahraničním kamarádům ukázali podrobně Malšice (úřad, kostel, knihovnu), na výletech jsme postupně navštívili
Bechyni, Tábor a poslední den i Prahu (tam jsme potkali i pana prezidenta).
Děti hostily rumunské žáky v rodinách, ještě jednou rodičům děkujeme za jejich skvělou pomoc. Dopřáli jste dětem
neobvyklou příležitost poznat jinou kulturu i nové kamarády. Především se nám potvrdilo, že takové kontakty motivují
k dalšímu studiu cizího jazyka. Je přece skvělé, domluvit se s vrstevníky z různých koutů světa.
(foto z akce na www.zsmalsice.cz)

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.
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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 – 5 tříd
2. stupeň - 6. až 9. ročník - 4 třídy
CELKEM v roce 2011/12 165 žáků
Mateřská škola – Tel. 381 277 429, 773 444 562
3 oddělení, kapacita 80 dětí
Školní družina – Tel. 1. oddělení: 381 277 405
2.oddělení: 774 286 145 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.
Škola zahrnuje:

III. Přehled učebních plánů, výchovy a vzdělání
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
• ŠVP ZŠ Malšice „Všeobecná základní škola“ -vydáno 22.6.2007 (1.-9. ročník)
Počet žáků v jednotlivých třídách k 1.9.2011:
1.tř.
2.tř.
3.tř.
4.tř.
5.tř.
6.tř.
7.tř.
8.tř.
9.tř.

21
16
21
14
23
22
18
15
12

Rozmístění žáků 9., 7. a 5..ročníku - školní rok 2011/12:
Anotolová Nikola
SPŠ Tábor - obor pozemní stavitelství
Dvořák Jiří
Gymnázium Tábor
Háková Zuzana
SSJS Tábor - obor číšník-servírka
Klika Jindřich
COP Sez. Ústí - obor montáž a servis počítačů
Križan Filip
SPŠ Tábor - obor technické lyceum
Longinová Vendula
Gymnázium Tábor
Marunová Jana
OA Tábor - obor obchodní akademie
Michalíčková Kristýna
SSJS Tábor - obor cukrář
Miňhová Veronika
SUŠ Bechyně - obor průmyslový design
Švanda David
SPŠ Tábor - obor truhlář
Ťoupalová Šárka
SSJS Tábor - obor cukrář
Váchová Zuzana
SSJS Tábor - hotelnictví a turismus
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Farkas Jan – 7.tř.
Dvořáková Martina
Križanová Denisa – 5.tř.
Nováková Kateřina – 5.tř.

SPŠ Tábor - obor zedník
Gymnázium Soběslav
Gymnázium Tábor
Gymnázium Tábor

Integrované děti:
počet 1.st.: 5

2.st: 1

V tomto školním roce opustili školu tito žáci:
Marek Loudín – 5.tř.,ZŠ Soběslav
David Staněk – 5.tř.,ZŠ Milevsko
Aleš Smažík – 5.tř.,ZŠ Tábor,nám.Mik. z Husi
Matěj Galajda – 6.tř.,ZŠ Tábor, Husova
Kateřina Čamrová – 6.tř.,ZŠ Sezimovo Ústí II, 9.května
Michal Chmelař – 4.tř.,ZŠ Tábor, tř.ČSA
Kateřina Nováková – 5.tř., Gymnázium Tábor
Denisa Križanová – 5.tř., Gymnázium Tábor
Martina Dvořáková – 7.tř.,Gymnázium Soběslav
Jan Farkas – 7.tř.,SPŠS Tábor
Během školního roku začali navštěvovat školu tito žáci:
Kristýna Erdeiová – 2.tř.
Natálie Pičuginová – 2.tř.

IV. Údaje o inspekcích
Ve školním roce 2011/2012 proběhla inspekce ČŠI v termínu 13.-15.12.2011 zaměřená na na
dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících předpisů v oblasti školského
stravování. Závěr inspekce:
ZŠ a MŠ Malšice poskytuje školní stravování dětí MŠ a žáků ZŠ velmi zodpovědně bez porušení
právních předpisů. Přístup k plnění úkolů školního stravování byl ze strany pracovníků školní jídelny na
velmi dobré úrovni.

V. Údaje o pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci školy:
Pedagogičtí pracovníci
Mgr. Pavel Klíma
Mgr. Pavla Maňásková
Mgr. Šárka Vávrová
Lenka Křížová
Mgr. Martina Nohavová
Mgr. Alena Jeličová
Mgr. Vlasta Kohoutková
Mgr. Věra Placatová
Mgr. Vít Boháč
Mgr. Lucie Šilhavecká
Mgr. Jana Krejčířová
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.

VV,
TV, Z
1.st., HV
1.st., náb.
1.st., AJ
1.st.,VV
ČJ, OV, PČ,EV
ČJ, AJ
M, TV, Inf.
CH, Př, PČ, HV
ČJ, D, Z
M, F, Z
AJ, NJ
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Externí učitelé: 0
Pracovníci v důchodovém věku: 1
nekvalifikovaní: 2
Výuka náboženství:
Ve šk. roce 2011/12 probíhala výuka náboženství pod vedením katechetky římskokatolické
církve Lenky Křížové. Přihlásilo se 8 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 … 42
- o odkladu pov. šk. doch. … 8
- o prominutí poplatku za MŠ, ŠD či ŠK … 1

VII. Další údaje o škole
…zájmové kroužky na škole – ŠKOLNÍ KLUB:
Pěvecký kroužek – MŠ – pí M. Pánová
1. – 5. třída – pí Š. Vávrová (čtvrtek 12,45 – 13,30 hod.)
Keramický kroužek –MŠ – pí K. Peštová
1. – 5. třída – pí M. Svobodová (pátek 12,30-14,00 hod.)
Výtvarný kroužek –1. – 5. třída – pí M.Nohavová (středa 12,45-13,45 hod.)
6. – 9. třída – p. P. Klíma (pátek 13,30-14,30 hod.)
Počítačový kroužek –2. – 4. třída – p. V.Boháč (středa 13,15-14,00 hod.)
Florbal – 2. – 5. třída- chlapci – p. V.Boháč (úterý 14,15-15,00 hod.)
6. – 9. třída – chlapci – p. V.Boháč (středa 14,00-14,45 hod.)
6. – 9.třída – dívky – pí P.Maňásková (středa 13,15-14,00 hod.)
Volejbal –6. – 9. třída – (chlapci+dívky) pí R.Křivánková (pondělí 14,15-15,00 hod.)
Míčové hry –1. – 5. třída – (chlapci+dívky) pí R.Křivánková (pondělí 13,15-14,10 hod.)
Turistický kroužek –3. – 9. třída – pí O. Kostrůnková
Pěší celodenní výlety se uskuteční 1x za měsíc vždy v sobotu.
Šikovná vařečka –1. – 5. třída – pí L.Křížová (úterý 12,45-14,15 hod.)
Přírodovědný kroužek –3. – 9.třída – pí.L.Šilhavecká ( pátek 12,30-13,15 hod..)
Děti se seznámí se základy teraristiky, náplní budou i vycházky do přírody a exkurze.
Kroužek ručních prací –3. – 9. třída – pí J.Henrichová (středa 14,00-14,45 hod.)
Děti se naučí klasickým ručním pracím: háčkování, pletení, vyšívání……
Internet ve škole:
Celý týden od 14,00 do 15,30 hod. mohou žáci navštívit učebnu informatiky s dozorem. Přednost budou mít žáci zapsaní do
školního klubu.
Cvičení pro rodiče a děti– (pondělí 16,00-17,00h.) – pí H.Trojáčková, H.Dolejší
(částka ve výši 200,- Kč za pololetí).

Exkurze:
září – geologická expozice na Harrachovce v Táboře 9.tř.
prezentece SŠ, OU v Táboře 9.tř.
listopad – Den otevřených dveří firmy MICRO-EPSILON v Bechyni
Vzdělání a řemesla 9.tř.
prosinec – exkurze do firmy „BRIKLIS“ v Malšicích 9.tř.
duben – exkurze do Prahy, výstava „THE HUMEN BODY“ 8.+ 9.tř.
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8.+ 9.tř.

červen – návštěva COP 8.tř.
Výlety:
1.tř. – ZOO Větrovy
2.tř.- Tábor - podzemí
3.tř. – ZOO Větrovy
4.tř.- ZOO Větrovy
5.tř.- Český Krumlov
6.tř. – Český Krumlov
7.tř. – Harrachovka Tábor
8.tř. – cyklovýlet Mozolov
8.,9.tř.- vodácký kurz na raftech – Vltava
LVVZ – 11.-18.2. – Pec pod Sněžkou 7. – 9. tř.(15 žáků)
Kulturní akce
Divadelní představení:
říjen – divadlo „Okýnko“- „Mlynářka“ pro MŠ, 1.- 4.tř., divadlo v Táboře „O panu Vokovi a Bílé paní“ pro
5.,6.tř.
prosinec - divadlo v Táboře „Makový mužíček“ pro 1.,3.tř.
leden - divadlo „Okýnko“ pro MŠ a 1. – 4.třídu –„ O zlobivém andělíčkovi“,divadlo v Táboře pro 9.tř. –
„K čemu je Slunce, když není den?“
březen – divadlo Tábor 8.a 9.tř.- „Moravské pašije“ v podání Víti Marčíka.
červen - divadlo v Táboře „Hurvínkova dobrodružství“ pro 1.st.
Sportovní akce
Září – dopravní výchova pro žáky 4.tř.
Říjen –– soutěž „O Pohár městské policie - branný závod smíšených družstev na Harrachovce
v Táboře.V kategorii 9.třída vybojovalo družstvo ve složení – Z.Váchová, V.Longinová, J.Dvořák,
F.Križan skvělé 1.místo a přivezlo tak vítězný pohár. Družstvo v sestavě – N.Antolová, V.Miňhová,
J.Klika a M.Novotný skončilo na 3.místě.V kategorii 8.tříd jsme obsadili 5.místo., mobilní dopravní hřiště
v Malšicích pro 1.st.
Listopad - okresní přebor ve florbalu starších dívek v Sezimově Ústí. Družstvo ve složení – Šimáková
Veronika, Čechtická Petra, Sklenářová Michaela, Dvořáková Markéta, Švadlenková Sára, Joštová
Karin, Váchová Zuzana, Antolová Nikola, Ťoupalová Šárka, Marunová Jana, Longinová Vendula
vybojovalo 2.místo ze 14 zúčastněných týmů, okresní přebor ve florbalu starších chlapců (8.a 9.tř.)
v Sezimově Ústí– 9.místo, okresní přebor ve florbalu mladších chlapců (6. a 7.tř.) v Sezimově Ústí –
7.místo, okresní přebor ve florbalu mladších dívek (6. a 7.tř.) v Sezimově Ústí – 2.místo
Prosinec - školní vánoční turnaj ve stolním tenise.
Březen - zahájení plaveckého výcviku 2. – 4.třídy v Táboře, florbalový turnaj chlapců „O Pohár ministra
školství“, florbalový turnaj dívek „O Pohár ministra školství“ - děvčata ve složení – Nikola Antolová,
Zuzana Váchová, Šárka Ťoupalová, Jana Marunová, Karin Joštová, Veronika Šimáková, Sára
Švadkenková, Petra Čechtická, Markéta Dvořáková, Hana Smržová, Markéta Plouharová, Michaela
Sklenářová vybojovala skvělým výkonem 1.místo a postupují na kraj do Týna n.Vltavou, okresní turnaj
v basketbalu dívek- děvčata skončila na 6.místě.
Duben - florbalový turnaj dívek „O Pohár ministra školství“ – krajské kolo, děvčata vybojovala 1.místo a
postoupila na přebor Čech do Prahy.
Květen - fotbalový turnaj dívek „Coca-Cola Školský pohár“ v Malšicích, dopravní výchova v Táboře pro
žáky 4.třídy, kopaná Mc Donalďs Cup chlapci 4. – 5.třídy - 4.místo, soutěž „Mladý Záchranář“ družstva ve složení – Jan Deyl, Jan Cába, Petra Pařízková, Kateřina Nováková, Denisa Križanová
(mladší) a Iveta Drdová, Vendula Podzimková, Martina Cábová, Petra Čechtická, Zuzana Váchová
(starší) obsadila pěkné 2.místo v hasičské soutěži „Dokaž, že umíš“, české finále florbalové soutěže
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dívek „O Pohár ministra školství“ v Praze - děvčata ve vyrovnané a výborné konkurenci 10 nejlepších
školních týmů Čech obsadila 9.místo, dopravní soutěž mladých cyklistů v Táboře, vodácký kurz na
Vltavě pro žáky 8. a 9.třídy.
Červen – fotbalový turnaj chlapci 6. a 7.tř., školní atletická olympiáda 1.st.,cyklovýlet 8.tř.,atletická
olympiáda 1.st. v Táboře – Jan Kníže (2.tř.) – 1.místo běh na 50 m, Natálie Pičuginová (2 tř.) – 3.místo
v hodu kriketovým míčkem.

Ostatní akce
Co jsme prožili v září 2011:
12.9. – beseda o třídění a recyklaci odpadu pro všechny žáky
20.9. – dopravní výchova v Táboře pro žáky 4.třídy
26.- 29.9. – studijní pobyt žáků v Polsku v rámci projektu Comenius
Co jsme prožili v říjnu 2011:
1.10. – přírodovědná soutěž „Poznej a chraň“ na Harrachovce v Táboře pro žáky 5. – 9.třídy
7.10. – divadlo Okýnko „Mlynářka“ pro MŠ a 1.- 4.třídu ZŠ
7.10. – geologická expozice na Harrachove pro žáky 9.třídy
12.10. – divadlo v Táboře „O panu Vokovi a Bílé paní“ pro žáky 5. a 6.třídy
12.10. – soutěž „O Pohár městské policie - branný závod smíšených družstev na Harrachovce v Táboře.V kategorii 9.třída
vybojovalo družstvo ve složení – Z.Váchová, V.Longinová, J.Dvořák, F.Križan skvělé 1.místo a přivezlo tak vítězný pohár.
Družstvo v sestavě – N.Antolová, V.Miňhová, J.Klika a M.Novotný skončilo na 3.místě.V kategorii 8.tříd jsme obsadili
5.místo.Blahopřejeme!!!
Co jsme prožili v listopadu 2011:
10.11. – okresní přebor ve florbalu starších chlapců (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 9.místo.
11.11. – exkurze žáků 8. a 9.třídy do firmy MICRO-EPSILON v Bechyni.
14.11. – pedagogická rada.
16.11. – projekt Evvoluce (WC a jiné záludnosti) pro 8. a 9.třídu.(multikulturní výchova)
21.11. – beseda s pamětníkem M.Růžičkou v rámci projektu „Příběhy bezpráví“ pro žáky 8.a 9.třídy.
23.11. – okresní přebor ve florbalu mladších chlapců (6. a 7.tř.) v Sezimově Ústí – 7.místo.
24.11. - okresní přebor ve florbalu mladších dívek (6. a 7.tř.) v Sezimově Ústí – 2.místo!!!
24.11. – exkurze 9.třídy do Českých Budějovic – „Vzdělání a řemesla“
Co jsme prožili v prosinci 2011:
7.12. – Vánoční dílna
11.12. – zpívání školního pěveckého sboru na Vánočním trhu v Malšicích
13.12. – exkurze žáků 9.třídy do firmy „Briklis“ v Malšicích.
17.12. – adventní zpívání školního pěveckého sboru v táborské knihovně
19.12. – školní vánoční turnaj ve stolním tenise
20.12. – vánoční vystoupení 2.třídy pro rodiče a prarodiče
22.12. – vánoční zpívání u stromečku ve škole
Co jsme prožili v lednu 2012:
17.1. – divadlo „Okýnko“ – O zlobivém andělíčkovi - v MŠ pro 1. – 4.třídu
19.1. – divadlo v Táboře pro žáky 9.třídy .
19.1. - zápis žáků do 1.třídy pro školní rok 2012/13.
23.1. – pedagogická rada.
24.1. – třídní schůzky.

Co jsme prožili v únoru 2012:
1.2. – okresní kolo dějepisné olympiády. Žák 8.třídy Adam Dolejší obsadil 17.- 20.místo.
11. – 18.2. – lyžařský kurz 7. a 8.třídy v Krkonoších (Pec p.Sněžkou).
14.2. – Přednáška pro žáky 8. a 9.třídy - sexuální výchova - v táborském Miléniu.
14.2. – okresní kolo olympiády v anglickém jazyce.
23.2. – školní kolo recitační soutěže.
Co jsme prožili v březnu 2012:
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1.3. – florbalový turnaj chlapců „O Pohár ministra školství“.
2.3. - florbalový turnaj dívek „O Pohár ministra školství“. Děvčata ve složení – Nikola Antolová, Zuzana Váchová,
Šárka Ťoupalová, Jana Marunová, Karin Joštová, Veronika Šimáková, Sára Švadkenková, Petra Čechtická, Markéta
Dvořáková, Hana Smržová, Markéta Plouharová, Michaela Sklenářová vybojovala skvělým výkonem 1.místo a
postupují na krajské kolo do Týna n.Vltavou!!!
2.3.- okresní kolo chemické olympiády. Žákyně 9.třídy Vendula Longinová obsadila pěkné 4.místo a postupuje do
krajského kola v Českých Budějovicích 16.4.!!!
3.3. – kulturní vystoupení 2.třídy ve Slapech.
14.3. – okresní kolo zeměpisné olympiády. Žákyně 8.třídy Martina Cábová obsadila 6.místo.
14.3. - zahájení plaveckého výcviku 2. – 4.třídy v Táboře.
15.3. – okresní kolo soutěže dětských recitátorů 1.stupně ZŠ. V 1.kategorii zvítězila Anežka Dolejší, na 2.místě
skončila Julie Hubáčková (obě žákyně 3.třídy). Děvčata postupují do krajského kola, které se koná 16.4. ve
Strakonicích!!! Ve 2.kategorii se na 3.místě umístila Alexandra Pekařová (4.třída).
16.3. – okresní turnaj v basketbalu dívek. Děvčata skončila na 6.místě.
20.3. – okresní kolo recitační soutěže žáků 2.stupně ZŠ. Naši školu reprezentoval Matouš Klíma (8.třída) a vybojoval
skvělé 1.místo!!! Postupuje do krajského kola, které se koná 17.4. ve Strakonicích.
21.3. – okresní kolo olympiády v českém jazyce.
21.3. - okresní pěvecká soutěž „ Jihočeský zvonek“. Ve 2.kategorii se Iveta Drdová (6.třída) umístila v bronzovém pásmu, ve
4.kategorii Sára Švadlenková (8.třída) skončila v pásmu stříbrném.
23.3. – divadlo v Táboře pro 8. a 9.třídu „Moravské pašije“ v podání Víti Marčíka.
29.3. – okresní kolo biologické olympiády. Naši školu reprezentovaly žákyně 8.třídy – Martina Cábová (9.místo) a Petra
Čechtická (10.místo).
Co jsme prožili v dubnu 2012:
3.4. – 8.+9.tř. –výstava „THE HUMEN BODY“ v Praze
4.4. – Den otevřených dveří + Velikonoční dílna
10.4. – Okr.kolo Biologické olympiády (6.+7.tř.)
10.4. – SCIO testy pro 5. třídu (Mat, ČJ, OSP)
13.4. – Přednášky občan.sdružení Semafor: pro 6.třídu – „Jak si nenechat ublížit“, pro 8.a 9.třídu „Přatelství a láska“
16.4.. – Krajské kolo Chemické olympiády v Českých Budějovicích (Vendula Longinová – 8.místo !)
16.4. - Okr.kolo florbalu pro 1.stupeň (ZŠ Malšice - 5.místo)
16.a 17.4.- Krajské kolo recitace ve Strakonicích – skvělý úspěch – (viz okno níže)
17.-20.4. – Návštěva rumunských žáků v Malšicích (viz okno níže)
23.4. – Přírodovědná soutěž „Kapky poznání“ v táborské botanické zahradě (družstvo 8. třídy ve složení M.Cábová,
P.Čechtická a A.Dolejší – 1.místo)
24.4. – Třídní schůzky
25.4. – Krajské kolo florbalové soutěže – dívky ZŠ Malšice 1. místo a postup do republikového kola
25.4.- Soutěž „Mladý strážník“ v Táboře – družstvo 3.třídy ve složení L.Jelínková, T.Macholdová, M.Vlk a T.Douda – 3.místo
30.4.- Mobilní dopravní hřiště pro žáky 1.stupně
Co jsme prožili v květnu 2012:
2.5. – fotbalový turnaj dívek „Coca-Cola Školský pohár“ v Malšicích.
7.5. – dopravní výchova v Táboře pro žáky 4.třídy.
9.5. – kopaná Mc Donalďs Cup chlapci 4. – 5.třída. Chlapci vybojovali 4.místo.
10.5. – soutěž „Mladý Záchranář“. Naše školní družstva ve složení – Jan Deyl, Jan Cába, Petra Pařízková, Kateřina
Nováková, Denisa Križanová (mladší) a Iveta Drdová, Vendula Podzimková, Martina Cábová, Petra Čechtická, Zuzana
Váchová (starší) obsadila pěkné 2.místo v hasičské soutěži „Dokaž, že umíš“.
14. – 15.5. – české finále florbalové soutěže dívek „O Pohár ministra školství“ v Praze. Děvčata ve vyrovnané a
výborné konkurenci 10 nejlepších školních týmů Čech obsadila 9.místo. Velký dík za kvalitní sportovní výkon a skvělou
reprezentaci školy!!!
15.5. – dopravní soutěž mladých cyklistů v Táboře.
28.5. – přírodovědná soutěž „Chráněné druhy ČR“. Družstvo žáků 9.třídy ve složení Nikola Antolová, Veronika Miňhová,
Vendula Longinová a Zuzana Váchová obsadilo 2.místo.
29.5. – atletický čtyřboj žáků 2.stupně v Táboře. Mezi mladšími žáky vynikl Nikola Dujmovič (7.třída), který v širokém počtu
70 startujících závodníků obsadil pěkné 5.místo.
28.- 31.5. – vodácký kurz na Vltavě pro žáky 8. a 9.třídy.
30.5. – výlet 5. a 6.třídy do Českého Krumlova.
30.5. – pěší výlet 7.třídy na Harrachovku do Tábora.
31.5. – výlet 4.třídy do Tábora a na Větrovy do ZOO.
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DVPP
Jindrová N. – Jak učit jazyk na 1.st ZŠ – metodický seminář
Nohavová M. - Jak učit jazyk na 1.st ZŠ – metodický seminář
Vávrová Š. - Činnostní učení ve výuce matematiky na 1.st. ZŠ
Svoboda J. – Finanční gramotnost
Boháč V. – Finanční gramotnost
Všichni pedagogové – Vytváříme výukové materiály digitálně – I.(SMARD BOARD)
Úspěšná komunikace v osobnostním rozvoji pedagoga

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 590, v kategorii 7-10 let o 1061, v kategorii 11-14let o 1766, v kategorii zaměstnanci
o 306, v kategorii cizích strávníků o 449, v kategorii 15let klesl počet o 1305. Celkem uvařila ŠJ o 2867 obědů více než
v roce předešlém. Počet uvařených obědů překročil stávající kapacitu. Ředitel školy žádal o navýšení kapacity Šj. Žádost
byla vyřízena kladně. Stále trvá pozastavení přijímání cizích strávníků.
Statisticky:
Uvařené obědy: září 2011 - srpen 2012
zařízení

ZŠ Malšice

ZŠ Slapy
celkem

MŠ

12233

5515

17748

7-10let

10712

5388

16100

11-14 let

11391

709

12100

15let

1782

zaměstnanci

7050

1782
1039

cizí strávníci
10247
Úhrnem ŠJ připravuje stravu pro 370 strávníků.

8089
10247

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:
RS 12597
RS
5602
OS 8769
OS
4052
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
pom.kuch. Peštová Kateřina
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Svačiny ZŠ
7737

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 2011/2012

V tomto školním roce bylo v prvním oddělení zapsáno celkem 39 žáků k pravidelné docházce a 1 žák
k nepravidelné docházce.
Ve druhém oddělení bylo zapsáno 37 žáků, z toho 34 žáků k pravidelné docházce.
Školní klub nabídl 20 kroužků, ve kterých pracovali celkem 304 žáci.
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 vycházli z obecných cílů vzdělávací soustavy Školského zákona a plnili cíle stavovené ŠVP naší
družiny.
V prvním oddělení byl celý rok motivován tématem „Sport a kamarádi“.
Podzim byl tradičně zahájen tvořením z přírodnin, věnovali jsme se vzájemnému poznávání a navázání
kamarádských vztahů. Velmi se podařil „Plyšáčkový týden“ a ve druhém oddělení tvoření na téma
„Trpaslíkov“, dále „Miss účes“ „Týden čar a kouzel“, malování a tvoření „Pro Áju a Fildu“, diskotéka
„Halloween“ a mnoho dalších družinových her a turnajů.
Zimní období jsme prožili přípravami a zábavou s čerty, Mikulášem, Vánoční besídkou a dále
družinovou hrou „Hledáme talenty“. V soutěži pěvecké, taneční a recitační si mohly děti vyzkoušet
vystoupení před kamarády. Děti z druhého oddělení uskutečnily vycházku ke krmelci, navštívili
v Čenkově oboru s daňky a muflony.
Jaro v prvním oddělení patřilo vědomostní hře o přírodě a zvířatech nazvané „Máme oči všude“. Velmi
zajímavá byla společná beseda s MVDr. Markem Pechem na téma „Nenič mne, neubližuj mi !“. Starší
děti si udělaly výstavku knih spojenou s besedou, dále soutěž zručnosti na koloběžkách a dále dopravní
soutěž s názvem „Co mi řekl semafor“. Většinu volného času jsme prožili při hrách venku na zahradě a
na školním hřišti. Využívali jsme různá náčiní, např. švihadla, skákací gumy, lana, míče, koloběžky,
padák aj.
„Den radosti „ byl spojen s oslavou Dne dětí a předáváním malovaných kamínků pro radost a štěstí
svého kamaráda. „Týden v pohybu“ nás opět přivedl ke hrám s padákem a ostatním náčiním. Starší děti
oslavily Den dětí legračními soutěžemi. V závěru školního roku jsme se vydali na společnou vycházku.
Starší děti malovaly mladším kamarádům na obličeje, proměňovaly je na různé postavy a zvířata jako
např. piráta, námořníka, tygra, kočku motýla aj. Odměnou všem byl vybraný nanuk dle chuti, na kterém
si všichni pochutnali.
Dětem z prvního oddělení byly předány diplomy, pochvaly a rozloučili jsme se s našimi kamarády a
našimi maskoty, Fildou a Ájou, kteří nás provázeli po celý rok.
V tomto školním roce jsme se zúčastnili výtvarné soutěže „Červen, měsíc myslivosti a ochrany přírody“.
Zaslány byly 4 práce mladších dětí. Získali jsme 1. místo / Šárka Váchová / a dvě 3. místa / Anežka
Dolejší, Klárka Hroudová /.
Nepodařilo se nám zajistit ukázku hasičské techniky – přislíbeno na září 2012 / zajistí pan Petrák /.
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X.

Mateřská škola

Mateřská škola při ZŠ Malšice, 391 75 Malšice 288
Vedoucí učitelka: Marie Pánová. Učitelky: Marie Svobodová, Zdeňka Vondrušková, Marcela Trsková,
Hana Marešová, Kateřina Peštová, Alena Šimáková
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. Každá třída mateřské školy má
vytvořen svůj třídní program.
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 z bankovního účtu, a to vždy na období září – prosinec, leden – červen. Existuje možnost
prominutí tohoto poplatku rodinám nedosahujícím jistého násobku životního minima (nutno doložit
rozhodnutím úřadu).
Na školní rok 2011/2012 je do MŠ zapsáno 90 dětí. Z toho třem dětem byla odložena povinná
školní docházka o 1 rok. 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, v letošním školním roce bude skupina 10 dětí pobývat
během dopoledne v prostorách školní družiny. Do 7 hodin a od 15,45 hodin jsou všechny děti společně
v jedné třídě. Kromě sedmi 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 je zapsáno 28 dětí
od 3 do 4 let věku (Sluníčka). V II. třídě Berušek je 24 dětí od 3,5 do 4,5 roku. Ve třídě nejstarších dětí
(III. třída - Kytičky) je 28 předškoláků. Osm předškoláků s dvěma mladšími kamarády bude tvořit malou
třídu ve školní družině.
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. Budoucí prvňáčci pravidelně
navštěvují malšickou knihovnu, mají založené vlastní čtenářské průkazy. Mají-li rodiče zájem, mohou
své předškoláky přihlásit do desetihodinového plaveckého kurzu v Plavecké škole v Táboře. 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 dojíždí 1x týdně do Malšic ze
Sezimova Ústí.
Naše MŠ spolupracuje s logopedickou poradnou v Táboře. Všechny učitelky pokračují
v logopedické prevenci při práci s dětmi ve školce. 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. Před koncem školního roku
naplánují učitelky pro děti vždy nějaký zajímavý výlet . V létě 2011 jsme byli v Týně nad Vltavou
v otáčivém divadle. 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
Na konci loňské výroční zprávy jsem vyslovil domněnku, že vzrůstající počty dětí na ZŠ a MŠ
Malšice nám dávají klid na práci do příštích 9 let. Změny ekonomické a organizační pocházející z dílny
MŠMT i celková hospodářská situace státu však nutí i nás občas se chovat „ekonomicky“, popřít v sobě
pedagoga. Proto otevíráme 1. třídu s 29. žáky, nepůlíme jazyky ve třídách, kde to zákon nevyžaduje,
omezujeme vzdělávání pedagogů. Sice si zatím pomáháme projekty, ale systémově to není správné.
Přesto si opět troufnu tvrdit, že škola i školka v Malšicích kráčí po správné cestě, stala se
stabilní vzdělávací institucí s pevným místem v rámci táborského okresu.
Členství v Asociaci aktivních škol nám dává dokonce možnost veřejně diskutovat o aktuálních
problémech školství, zpětně pak získávat informace o trendech od nejlepších ředitelů v České
republice. Spolupráce s vedením Městyse Malšice nás také naplňuje nadějí, že budoucnost naší školy
je dlouhodobá.

V Malšicích 27.9.2012
Zprávu vypracoval :
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Mgr. Pavel Klíma
ředitel ZŠ a MŠ Malšice

