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I. Úvod

Ve školní roce 2012/2013 jsme opět početně rostli. V ZŠ v září nastoupilo ke vzdělávání 178 žáků, v MŠ
88 dětí. 1.třída přivítala rekordní počet 29 žáků. Naplněnost tříd na 1. stupni dávají do budoucna lehký
pocit stability. Pokud se výrazně nezmění systém financování směrem od MŠMT, může si ZŠ a MŠ
Malšice udržet slušný standard vzdělání. Daří se i stabilizovat pedagogický sbor ve škole i školce. Oba
sbory nabízejí směs pedagogů věkově zkušených i těch mladších, opět snad existuje záruka jisté
kontinuity do budoucna.
O školním roce 2012/2013 snad nejlépe vypoví následující informace:

PROJEKT Čtení pomáhá

Nářky nad nezájmem současných dětí o čtení knih nás ve škole vedlo k hledání nových cest. Povinná četba má a
bude mít své místo ve vyučování. Ale podnítit zájem o čtení v době počítačů a internetu, tady je důležitá i podpora rodiny,
protože čtení knih zapadá časově do období mimoškolního.
Nakonec jsme jako škola našli zajímavou možnost: Zapojili jsme naše žáky do projektu „Čtení pomáhá“. Zajímavá
myšlenka – z vybraného (a poměrně širokého a kvalitního) seznamu si čtenář vybere titul, knihu přečte, následně na webu
vyplní malý test k dané knize. Při jeho úspěšném složení získává 50,-Kč, nikoliv fyzicky, ale pouze možnost vložit částku na
nějaký charitativní účel. Že se vám systém zdá naivní? Mýlíte se. Vše funguje a reakce dětí dokazuje životaschopnost
projektu.
Vyzýváme vás tedy – podporujte děti ve čtení, rozvíjíte jejich schopnosti imaginace, komunikace a nyní i vědomí
pomoci potřebným.
Vše podstatné najdete na webu www.ctenipomaha.cz

Adopce na dálku - PODĚKOVÁNÍ

ZŠ Malšice od roku 2005 přispívá skrze osobu pí učitelky Křížové (v rámci projektu Adopce na dálku) na vzdělání indické
dívenky Gnanam. Proto bychom rádi poděkovali ženám z KPŠ, které organizují vánoční malšické trhy právě za tímto
účelem – poslat výtěžek potřebným.
Ano, můžeme pouze vybrat peníze a poslat. Ale jako škola stojíme o to, aby děti byly samy zainteresovány do akce třeba jen
tím, že vlastnoručně vyrobí přáníčko a utrženou desetikorunku odešleme do Indie. Je správné, aby věděly, že někde jinde na
světě žijí děti, které by rády chodily do školy, ale prostě nemohou. Že se vlastně tady máme dobře, když školy si můžeme
dopřávat každý den.
Takže ještě jednou: Děkujeme.

…ad ZÁPIS do ZŠ Malšice

Ve úterý 22.1.2013 proběhl zápis do první třídy ZŠ Malšice pro rok 2013/2014. Přivítali jsme 30
dětí. 23 dětí bylo přijato, rodiče 7 dětí podali žádost o odklad, 2 děti nastoupily do speciálního
pedagogického zařízení. Do 1.třídy nastoupí 21 žáků.
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Testování SCIO na ZŠ Malšice 2012/2013
Již osmým rokem si udržujeme přehled o schopnostech žáků testováním prostřednictvím firmy SCIO a získáváme zpětnou
vazbu pro naše pedagogy. Testování páťáků proběhne v květnu, deváťáci absolvovali testy již v listopadu 2012. Ověřujeme
si dovednosti v českém jazyce, matematice, angličtině a obecných studijních předpokladech.
V tomto školním roce se testování zúčastnilo cca 17000 žáků ze 628 českých základních škol a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií.
V lednu 2013 jsme obdrželi výsledky deváťáků. Přetiskujeme vám souhrnné hodnocení jednotlivých předmětů. Každý žák
navíc obdrží svoje vlastní hodnocení s rozborem.
9. třída ZŠ Malšice - 2012/13:
Český jazyk - Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky
než 80 % zúčastněných škol.
Matematika - Výsledky Vaší školy v matematice jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než
80 % zúčastněných škol.
Angličtina- Výsledky Vaší školy v anglickém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky
než 70 % zúčastněných škol.
Podrobné výsledky k nahlédnutí u ředitele školy.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ Malšice

s podtitulem "ŽIVOT JE ZAJÍMAVOST!"
Všichni měli ve středu 15.5.2013 jedinečnou příležitost nasát atmosféru školních lavic z pozice žáka.
Usedněte znovu po bok vašich dětí či vnoučat a nechte se vzdělávat. Kterákoli hodina je vám
otevřená!!! (Rozvrh hodin na www.zsmalsice.cz)
14,00 - 16,00 h. ODPOLEDNÍ PROGRAM

MINUTOVÉ KURZY

Znáte kapacitu svých plic? Proč je český lev dvouocasý?
Co znamená anglické wednesday? Jak poznáte zkažené vajíčko? Najdete autobusový spoj bez
internetu? Jak vzniká včelí plástev? Proč má čeština "Ů" a "Ú"?
Nejen to se dozvíte právě ZDE!
JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY (maminky s malými dětmi, babičky s velkými dětmi, tety a
strýčky bez dětí).Malšičtí učitelé společně s dětmi připravili v rámci svojí odbornosti nějakou zajímavost.
Během několika minut se poučíte, pobavíte a obdržíte certifikát. :-)

ZUŠ Tábor rozšiřuje na ZŠ Malšice

Základní umělecká škola Oskara Nedbala Tábor rozšiřuje nabídku pobočky na ZŠ a MŠ Malšice
o výuky hry na dechové dřevěné nástroje zobcová flétna, klarinet, saxofon.

Exkurze do Horního Rakouska
V úterý 21.5.2013 proběhla 1. ze dvou exkurzí do rakouského města Wels, zaměřená byla na obnovitelné zdroje
energie.
Žáci 2. stupně nejdříve navštívili skvělou interaktivní výstavu Welios, poté jsme si prohlédli sluneční elektrárnu (v
Rakousku z ní čerpají především energii a ne jen peníze :-) a automobil na elektropohon. Na závěr nás provedli továrnou
- pasivní stavbou, kde nás seznámili s principy vytápění sluncem.
V úterý 11.6.2013 proběhla 2. část exkurze do obcí Horního Rakouska zaměřená na obnovitelné zdroje energie.
Žáci 2. stupně dopoledne navštívili školu v obci Grunbach, kde po vzájemném představení škol následovala prohlídka
školy. Děti z Malšic byly ve skupinkách provázeny rakouskými žáky po škole.
Odpoledne jsme se seznámili s principy vytápění dřevěnou štěpkou a zajímavá byla návštěva větrné elektrárny.
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Úspěchy v soutěžích

Jen v průběhu března žáci ZŠ Malšice vybojovali 3 postupy do krajských kol (chemie, zeměpis, recitace). Zvláštní
blahopřání patří Martině Cábové, jež postoupila ve jak v chemické, tak v zeměpisné olympiádě.
Všem učitelům, kteří žáky připravují, děkujeme. Plně jejich práce zapadá do plánu práce s nadanými žáky.
Přehled úspěchů 2012 / 2013:
3.10. – branný závod O pohár Městské policie na Harrachovce. Z náročné soutěže smíšených čtyřčlenných družstev přivezla
naše škola skvělé výsledky. Družstvo 7.třídy ve složení Iveta Drdová, Lenka Rejlková, Jan Longin a Lukáš Vácha vybojovalo
nádherné 1.místo ze 16 družstev !!! Na 2.místě mezi 9.třídami skončilo naše družstvo ve složení – Petra Čechtická, Karin
Joštová, Adam Dolejší a David Trska.
6.10. – přírodovědná soutěž „Poznej a chraň“.V kategorii 8.a 9.tříd se naši žáci – Martina Cábová a Adam Dolejší umístili na
3.místě.
10.1. – krajský přebor ve florbalu dívek. Děvčata ve složení – Petra Čechtická, Markéta Dvořáková, Karin Joštová, Michaela
Sklenářová, Hana Smržová, Markéta Plouharová, Iveta Drdová, Lucie Trsková a Vendula Podzimková obsadila výborné
3.místo.
1.3.- okresní kolo chemické olympiády. Žákyně 9.třídy Martina Cábová obsadila pěkné 3.místo a postupuje do krajského kola
v Českých Budějovicích 15.4.!!! Úspěch ještě znásobili Adam Dolejší 4. místem a Petra Čechtická 5.místem. ZŠ Malšice se
tak stala nejúspěšnější školou.
6.3. - okresní kolo recitační soutěže žáků 2.stupně ZŠ. Žák 9.třídy Matouš Klíma se umístil na skvělém 2.místě a postupuje
do krajského kola, které se koná 19.4. ve Strakonicích !!!
7.3. - okresní kolo zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovali žáci 6.třídy – Jan Cába (5.místo) a Jan Deyl (10.místo). V
kategorii žáků 9.tříd naše žákyně Martina Cábová opět skvěle zabodovala, obsadila 2.místo a postupuje do krajského kola
11.4. v Českých Budějovicích !!!
27.3. - okresní pěvecká soutěž „ Jihočeský zvonek“. Barbora Klímová (6.tř.). získala zlaté pásmo a postujpuje do krajského
kola.
9.4. – okresní přebor ve florbalu chlapců 1.stupně. Chlapci ve své skupině obsadili pěkné 3.místo.
11.4. – krajské kolo zeměpisné olympiády v Českých Budějovicích. Žákyně 9.třídy Martina Cábová se umístila na 13.místě.
19.4. – krajské kolo recitační soutěže ve Strakonicích. Žák 9.třídy Matouš Klíma se umístil na skvělém 2.místě a jen těsně
mu unikl postup do celostátní přehlídky.
7.5. - krajské kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek - Barbora Klímová (6.tř.). získala zlaté pásmo a vítězství ve své
kategorii.

AKADEMIE ZŠ MALŠICE 2013
V úterý 25.června 2013 od 16,00 hod. se v tělocvičně ZŠ Malšice uskutečnila AKADEMIE ZŠ MALŠICE 2013.
Zhlédli jste:
- kulturní vystoupení žáků
- ocenění nejlepších žáků
- výstavu výtvarných prací

Projekty:
Ve školní roce 2012/2013 jsme pracovali na těchto projektech:
 Začali jsme spolupráci v projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Projekt s názvem " Zlepšení podmínek pro implementaci inovativních
metod a forem výuky přírodovědných předmětů na ZŠ" získala organizace ZVAS. Je zaměřen
na zlepšování podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na základních školách a
zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech. Z mezinárodních výzkumů (PISA
2009) vyplývá znatelné zhoršení výsledků českých žáků v přírodovědné oblasti. U českých
žáků došlo v poměrně krátkém období k druhému největšímu zhoršení mezi testovanými
zeměmi, což způsobuje prohlubování nerovnováhy mezi jednotlivými vzdělávacími oblastmi.
ZŠ a MŠ Malšice je jednou ze 14 jihočeských škol, která prostřednictvím projektu využívá
inovativní ICT pomůcky do vyučování přírodovědných předmětů.


Od září 2012 jsme měli začít novou (již 3. účast) v rámci projektu Comenius. Nedohodli jsme se
však na formě spolupráce s partnerskými školami, jelikož jsme chtěli projekt více zaměřit na
žáky a jejich výjezdy. Spolupráce tedy byla hned v úvodu ukončena a budeme hledat nové
možnosti.
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Účastnili jsme se jako partnerská škola podání projektu v rámci OPVK na vytváření
interaktivního vzdělávacího software pro výuku dopravní výchovy. Projekt byl přijat a od září
2013 začneme aktivní spolupráci s podavatelem žádosti firmou SIMOPT Tábor. Do projektu
budou začleněni 3 učitelé ZŠ Malšice. Škola navíc získá novou ICT techniku.



MŠMT vypsalo dotační titul na podporu logopedické péče v mateřských školách. Reaguje na
dlouhodobý negativní trend zhoršující se výslovnosti dětí nastupujících do škol. Všichni víme,
že úspěch neleží na učitelkách v MŠ, ale na pravidelné péči rodičů doma. My jsme se rozhodli
podpořit vědomí rodičů o logopedické právě tímto projektem. Úspěšně jsme v červnu 2013
podali žádost o tento projekt, na podzim 2013 se na MŠ Malšice uskuteční jeho realizace,
konkrétně vystudují 2 učitelky MŠ kurzy logopedické prevence, nastolíme spolupráci s klinickou
logopedkou, vybavíme specializované pracoviště v MŠ.



Bohužel, ne všechny podané projekty byly přijaty, např. spolupráce se SPŠ Tábor na spolupráci
v matematice a praktických dílenských oborech, nebo žádost o zahraničního lektora na pomoc
při výuce jazyků. Budeme však žádat dále, neodradí nás to od dalších aktivit.

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 2012/13 178 žáků
Mateřská škola – Tel. 381 277 429, 773 444 562
3 oddělení, kapacita 90 dětí
Školní družina – Tel. 1. oddělení: 381 277 405
2.oddělení: 774 286 145 kapacita 80 žáků
Školní klub - Tel. 381 277 440
kapacita 45 žáků
Školní jídelna - Tel. 381 277 431, 773 444 563
kapacita 345 jídel
Školní jídelna – výdejna MŠ - Tel. 381 277 431
kapacita 80 stravovaných
Při škole působí občanské sdružení Klub přátel školy.
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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 1.9.2012:
29
22
18
21
16
20
20
16
15

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

Rozmístění žáků 9., 8. a 7..ročníku - školní rok 2012/13:
9. ročník
1 Cábová Martina
2 Čechtická Petra
3 Dolejší Adam
4 Dvořáková Markéta
5 Joštová Karin
6 Klíma Matouš
7 Koutenský David
8 Mai Linh Nguyen Thi
9 Novotný Martin
10 Sklenářová Michaela
11 Smrž Pavel
12 Šimáková Veronika
13 Švadlenka Ondřej
14 Švadlenková Sára
15 Trska David
8. ročník
Cílek Patrik
Mušuka Michal
Mach Jan

OA a VOŠ Tábor
SPŠS Tábor
OA a VOŠ Tábor
Gymnázium Tábor
SPŠS Tábor
SPŠS Tábor
SPŠO Praha
Gymnázium Soběslav
VOŠ a SZeŠ Tábor
SUPŠ Bechyně
VOŠ a SPŠ Prachatice
COP Sez. Ústí
SZŠ Tábor
SZŠ Tábor

gymnázium
ekonomické lyceum
technické lyceum
ekonomické lyceum
gymnázium
technické lyceum
technické lyceum
scénická a výstavní tvorba
gymnázium
ekonomika a podnikání
grafický design
předškolní pedagogika
informační technologie
zdravotnický asistent
zdravotnický asistent

SPŠS Tábor
SPŠS Tábor
SPŠS Tábor

zedník
zedník
zedník

Gymnázium Tábor

francouzská sekce

Biskupské gymnázium Č. Budějovice

7. ročník

Drdová Iveta
Integrované děti:
počet 1.st.: 3

2.st: 3

V tomto školním roce opustili školu tito žáci:
Filip Kabeš – 5.tř.,přestup na ZŠ Tábor Zborovská
Zdeněk Doležal – 3.tř.,přestup na ZŠ logopedická Týn nad Vltavou
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Iveta Drdová – 7.tř.,přestup na Gymnázium Tábor
Dominik Toráč – 3.tř.,přestup na ZŠ Jeseník
Michala Pavlištová – 7.tř.,přestup na ZŠ Jeseník
Jan Mach – 8.tř., nástup na SŠOŘ v Táboře
Patrik Cílek – 8.tř., nástup na SŠOŘ v Táboře
Michal Mušuka – 8.tř., nástup na SŠOŘ v Táboře
Michal Špaček – 8.tř., přestup na ZŠ Tábor Husova
Během školního roku začali navštěvovat školu tito žáci:
Miloš Cícha – 6.tř.
Adam Buřič – 5.tř.
Šimon Buřič – 2.tř.
Pavel Bartáček – 2.tř.
Milada Ferenčuková – 3.tř.

IV. Údaje o inspekcích
Ve školním roce 2012/2013 neproběhla žádná inspekce ČŠI .

V. Údaje o pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci školy:
Pedagogičtí pracovníci Třídnictví Vyučuje
předměty
Mgr. Pavel Klíma
Mgr. Pavla Maňásková
Mgr. Alena Jeličová
Mgr. Šárka Peterková
Lenka Křížová
Mgr. Martina Nohavová
Mgr. Jana Krejčířová
Mgr. Vlasta Kohoutková
Mgr. Petra Vlčková
Mgr. Vít Boháč
Mgr. Lucie Šilhavecká
Jan Svoboda
Nina Jindrová

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

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

Počet žáků

29
22
18
21
16
20
20
16
15

Externí učitelé: 0
Pracovníci v důchodovém věku: 1
nekvalifikovaní: 2
Výuka náboženství:
Ve šk. roce 2012/13 neprobíhala výuka náboženství.
Ostatní pracovníci základní školy:
Hospodářka školy –
Ing. Alena Křížovská
Školník – Miroslav Drtina
Uklízečky – Jana Novotná, Marie Koblasová, H, Trojáčková (ŠD)
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VI. Výkon státní správy
Dle školského zákona byla v rámci součásti ZŠ vydána tato správní rozhodnutí:
- přijetí do ZŠ … 37
- o odkladu pov. šk. doch. … 8
- o prominutí poplatku za MŠ, ŠD či ŠK … 4

VII. Další údaje o škole
…zájmové kroužky na škole – ŠKOLNÍ KLUB:
Pěvecký kroužek – MŠ – pí M. Trsková
1. – 5. třída – pí Š. Peterková (čtvrtek 13,45 – 14,30 hod.)
Keramický kroužek –MŠ – pí K. Peštová (úterý)
1. – 2. třída – pí K. Peštová (čtvrtek 12,45-14,15 hod.)
3. – 5. třída – pí K. Peštová (pondělí 12,45-14,15 hod.)
Výtvarný kroužek –
2. – 5. třída – pí M.Nohavová (úterý 12,45-14,15 hod.)
6. – 9. třída – p. P. Klíma (pátek 13,30-14,30 hod.)
Počítačový kroužek –2. – 4. třída – p. V.Boháč (středa 13,20-14,05 hod.)
Florbal –2. – 5. třída - chlapci – p. V.Boháč (čtvrtek 13,30 -14,15 hod.)
6. – 9. třída – chlapci – p. V.Boháč (středa 14,15-15,00 hod.)
6. – 9.třída – dívky – pí P.Maňásková (středa 13,20-14,05 hod.)
Míčové hry –1. – 2. třída – (chlapci+dívky) pí R.Křivánková (pondělí 13,15-14,15 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 13,00-14,30 hod.)
Přírodovědný kroužek –2. – 5.třída – pí.L.Šilhavecká ( čtvrtek 13,00 -13,45 hod..)
Mladý záchranář –1. – 2.třída – pí.L.Šilhavecká ( úterý 12,30 -13,15 hod..)
3. - 5.třída – pí.L.Šilhavecká ( úterý 13,20 -14,05 hod..)
Kroužek ručních prací –3. – 9. třída – pí J.Henrichová (středa 12,45 -14,15 hod.)
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– (úterý 16,00-17,00h.) – pí H.Trojáčková, H.Dolejší
(částka ve výši 200,- Kč za pololetí).

Exkurze:
Říjen - prezentace SŠ a UO pro žáky 9.třídy
Prosinec – exkurze žáků 5.třídy do Muzea v Jindřichově Hradci.
Květen - exkurze žáků 5.a 6.třídy do Prahy na výstavu „Tutanchamon“,
exkurze 9.třídy do Prahy za poznáním architektury,
exkurze žáků 2.stupně do Horního Rakouska zaměřená na úspory energií.
Červen – exkurze žáků 2.st.do Horního Rakouska zaměřená na úspory energií.
Výlety:
1.tř. – Tábor
2.tř. – Olbramovice (Čapí hnízdo)
3.tř. – Kozí Hrádek
4.tř.- Olbramovice (Čapí hnízdo)
5.tř.- Chýnovské jeskyně
6.tř. –ZOO Větrovy
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8.tř. - paintball v Čekanicích
9.tř.– pivovar Bernard.
výlet keramického kroužku do Děbolína
LVVZ – únor 2013 – Pec pod Sněžkou - žáci 7. – 9. tř.(21 žáků)
Kulturní akce
Divadelní představení:
říjen – divadlo „Okýnko“v MŠ - Začarované písničky pro žáky MŠ, 1. – 3.třídu.
listopad - divadlo v Táboře – „Sněhurka“ pro žáky 1.,2.,3.třídy, divadlo „Okýnko“ v MŠ – „Putování za
Ježíškem“ pro žáky 1.,2.,4.třídy.
leden – divadlo v Táboře – „Povídky z jedné a druhé kapsy“ pro žáky 8. a 9.třídy.
březen - kulturní vystoupení 3.třídy ve Slapech, divadlo „Okýnko“ – Zatoulané vajíčko pro žáky MŠ a 1.
– 3.třídu ZŠ.
červen - divadelní představení ZŠ Bechyně pro žáky 2.st.
Sportovní akce
říjen – dopravní výchova v Táboře pro žáky 4.třídy, branný závod O pohár Městské policie na
Harrachovce. Z náročné soutěže smíšených čtyřčlenných družstev přivezla naše škola skvělé výsledky.
Družstvo 7.třídy ve složení Iveta Drdová, Lenka Rejlková, Jan Longin a Lukáš Vácha vybojovalo
nádherné 1.místo ze 16 družstev !!! Na 2.místě mezi 9.třídami skončilo naše družstvo ve složení – Petra
Čechtická, Karin Joštová, Adam Dolejší a David Trska, mobilní dopravní hřiště v Malšicích pro žáky
1.stupně.
listopad - okresní přebor ve florbalu starších chlapců (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 5.- 6.místo,
okresní přebor ve florbalu starších dívek (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 1.místo a postup na krajský
přebor, okresní přebor ve florbalu chlapců 1.stupně, okresní přebor ve florbalu mladších chlapců (6. a
7.tř.) v Sezimově Ústí – 6.místo.
prosinec - zahájení plaveckého výcviku v Táboře pro žáky 2.,3.,4.třídy, školní vánoční turnaj ve stolním
tenise.
leden - krajský přebor ve florbalu dívek. Děvčata ve složení – Petra Čechtická, Markéta Dvořáková,
Karin Joštová, Michaela Sklenářová, Hana Smržová, Markéta Plouharová, Iveta Drdová, Lucie Trsková
a Vendula Podzimková obsadila výborné 3.místo.
únor - lyžařský kurz 7., 8. a 9.třídy v Krkonoších (Pec p.Sněžkou).
duben - okresní přebor ve florbalu chlapců 1.stupně - chlapci ve své skupině obsadili pěkné 3.místo,
mobilní dopravní hřiště v Malšicích pro žáky 1.stupně.
květen - dopravní výchova v Táboře pro žáky 4.třídy, kopaná Mc Donalďs Cup chlapci 3. – 5.třída,
krajské kolo softbalového turnaje v Českých Budějovicích - naše družstvo obsadilo 5.místo, atletický
čtyřboj v Táboře žáků 2.stupně - družstvo starších i mladších dívek obsadilo 11.místo, starší chlapci
skončili na pěkném 6. místě z 16 zúčastněných škol - mezi jednotlivci byla nejúspěšnější Karin Joštová
a Pavel Smrž z 9.třídy.
červen - školní atletická olympiáda pro žáky 1.st., okresní přebor mladších chlapců v kopané, atletická
olympiáda v Táboře pro žáky 1.stupně - naše škola se v celkovém pořadí umístila z 29 škol na 14.místě.
Nejlepší umístění za školu a stříbrnou medaili v běhu na 600 m. přivezla Julie Hubáčková ze 4.třídy.
Ostatní akce
Co jsme prožili v říjnu 2012:
1.10. – dopravní výchova v Táboře pro žáky 4.třídy.
3.10. – branný závod O pohár Městské policie na Harrachovce. Z náročné soutěže smíšených čtyřčlenných družstev
přivezla naše škola skvělé výsledky. Družstvo 7.třídy ve složení Iveta Drdová, Lenka Rejlková, Jan Longin a Lukáš Vácha
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vybojovalo nádherné 1.místo ze 16 družstev !!! Na 2.místě mezi 9.třídami skončilo naše družstvo ve složení – Petra
Čechtická, Karin Joštová, Adam Dolejší a David Trska.
6.10. – přírodovědná soutěž „Poznej a chraň“.V kategorii 8.a 9.tříd se naši žáci – Martina Cábová a Adam Dolejší umístili na
3.místě.
8.10. – mobilní dopravní hřiště v Malšicích pro žáky 1.stupně.
16.10. – třídní schůzky
17.10. – vědomostní soutěž „Přírodovědný klokan“ pro žáky 8. a 9.třídy. V 8.třídě zvítězil Martin Nohava, v 9.třídě Petra
Čechtická.
23.10. – divadlo „Okýnko“v MŠ - Začarované písničky pro žáky MŠ, 1. – 3.třídu.
24.10. - prezentace SŠ a UO pro žáky 9.třídy
30.10. - Hallowenská diskotéka pro žáky 1.stupně pořádaná žáky 9.třídy
Co jsme prožili v listopadu 2012:
5. – 7.11. – SCIO testy pro 9.třídu (český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, obecné studijní předpoklady).
6.11. - okresní přebor ve florbalu starších chlapců (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 5.- 6.místo.
8.11. - okresní přebor ve florbalu starších dívek (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 1.místo a postup na krajský přebor, který se
koná 10.ledna v Sezimově Ústí !!!
9.11. – vítání občánků s 3.třídou a pí uč. Lenkou Křížovou.
13.11. – okresní přebor ve florbalu chlapců 1.stupně.
19.11. – pedagogická rada
20.11. - okresní přebor ve florbalu mladších chlapců (6. a 7.tř.) v Sezimově Ústí – 6.místo.
26.11. – divadlo v Táboře – „Sněhurka“ pro žáky 1.,2.,3.třídy.
27.11. – divadlo „Okýnko“ v MŠ – „Putování za Ježíškem“ pro žáky 1.,2.,4.třídy.
Co jsme prožili v prosinci 2012:
5.12. – Vánoční dílna.
9.12. – zpívání školního pěveckého sboru na Vánočním trhu v Malšicích.
13.12. – zahájení plaveckého výcviku v Táboře pro žáky 2.,3.,4.třídy.
15.12. - vánoční zpívání školního pěveckého sboru v táborské knihovně.
17.12. – školní vánoční turnaj ve stolním tenise.
20.12 – exkurze žáků 5.třídy do Muzea v Jindřichově Hradci.
21.12. – vánoční zpívání u stromečku ve škole.
Co jsme prožili v lednu 2013:
10.1. – krajský přebor ve florbalu dívek. Děvčata ve složení – Petra Čechtická, Markéta Dvořáková, Karin Joštová,
Michaela Sklenářová, Hana Smržová, Markéta Plouharová, Iveta Drdová, Lucie Trsková a Vendula Podzimková obsadila
výborné 3.místo.
16.1. – divadlo v Táboře – „Povídky z jedné a druhé kapsy“ pro žáky 8. a 9.třídy.
22.1. – zápis žáků do 1.třídy pro školní rok 2013/14.
28.1. – pedagogická rada
29.1. – okresní kolo v dějepisné olympiádě. Žákyně 9.třídy Martina Cábová obsadila 14.místo.
Co jsme prožili v únoru 2013:
2. – 9.2. - lyžařský kurz 7., 8. a 9.třídy v Krkonoších (Pec p.Sněžkou).
7.2. – okresní kolo olympiády z ČJ.
12.2. – program Primární prevence pro 6. a 7.tř.
12.2. – třídní schůzky
12.2. – okresní kolo olympiády v AJ.
Co jsme prožili v březnu 2013:
1.3.- okresní kolo chemické olympiády. Žákyně 9.třídy Martina Cábová obsadila pěkné
3.místo a postupuje do krajského kola v Českých Budějovicích 15.4.!!! Úspěch ještě znásobili Adam Dolejší 4.
místem a Petra Čechtická 5.místem. ZŠ Malšice se tak stala nejúspěšnější školou.
5.3. – okresní kolo soutěže dětských recitátorů 1.stupně ZŠ.
6.3. - okresní kolo recitační soutěže žáků 2.stupně ZŠ. Žák 9.třídy Matouš Klíma se umístil na skvělém 2.místě a
postupuje do krajského kola, které se koná 19.4. ve Strakonicích !!!
7.3. - okresní kolo zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovali žáci 6.třídy – Jan Cába (5.místo) a Jan Deyl (10.místo).
V kategorii žáků 9.tříd naše žákyně Martina Cábová opět skvěle zabodovala, obsadila 2.místo a postupuje do
krajského kola 11.4. v Českých Budějovicích !!!
8.3. – testování žáků 5.třídy - SCIO (Čtenář)
9.3. - kulturní vystoupení 3.třídy ve Slapech.
26.3. – divadlo „Okýnko“ – Zatoulané vajíčko pro žáky MŠ a 1. – 3.třídu ZŠ.
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26.3. – testování žáků 5.třídy – SCIO (Anglický jazyk)
27.3. - okresní pěvecká soutěž „ Jihočeský zvonek“. Barbora Klímová (6.tř.). získala zlaté pásmo a postujpuje do krajského
kola.
27.3.- okresní kolo biologické olympiády žáků 9.tříd. Za naši školu se zúčastní Petra Čechtická a Martina Cábová.
27.3. – Velikonoční dílna.
Co jsme prožili v dubnu 2013:
1.4. – Velikonoční dílna
9.4. – okresní přebor ve florbalu chlapců 1.stupně. Chlapci ve své skupině obsadili pěkné 3.místo.
10.4. – okresní kolo biologické olympiády žáků 6. a 7.tříd.Naši školu reprezentovali – Petra Pařízková (10.místo), Jan Cába
(12.místo) a Iveta Drdová (13.místo).
11.4. – krajské kolo zeměpisné olympiády v Českých Budějovicích. Žákyně 9.třídy Martina Cábová se umístila na
13.místě.
15.4. – pedagogická rada
16.4. – třídní schůzky
19.4. – krajské kolo recitační soutěže ve Strakonicích. Žák 9.třídy Matouš Klíma se umístil na skvělém 2.místě a jen
těsně mu unikl postup do celostátní přehlídky.
25.4. – mobilní dopravní hřiště v Malšicích pro žáky 1.stupně.
30.4. – veřejné vystoupení žáků 3.třídy na „Lužničance“.
Co jsme prožili v květnu 2013:
7.5. – krajské kolo pěvecké soutěže „Jihočeský zvonek“. V kategorii 6.a 7. tříd vyhrála žákyně 6.třídy Barbora Klímová.
Blahopřejeme!!!
7.5. – exkurze žáků 5.a 6.třídy do Prahy na výstavu „Tutanchamon“.
7.5. – soutěž „Hlídky mladých zdravotníků“. Naše družstvo starších žáků ve složení – Martina Cábová, Petra Čechtická,
Karin Joštová, Vendula Podzimková a Iveta Drdová vybojovalo v soutěži „Mladý záchranář - dokaž, že umíš“ 1.místo a
postoupilo do krajského kola!!!
9.5. – dopravní výchova v Táboře pro žáky 4.třídy.
9.5.- exkurze 9.třídy do Prahy za poznáním architektury.
10.5. – krajské kolo biologické olympiády, kde naši školu reprezentovala vítězka okresu – Martina Cábová (9.třída).
10.5. – okresní kolo matematické „Pythagoriády“, kterého se zúčastnil žák 6.třídy Jan Cába.
15.5. – Den otevřených dveří.
16.5. - kopaná Mc Donalďs Cup chlapci 3. – 5.třída.
21.5.- exkurze žáků 2.stupně do Horního Rakouska zaměřená na úspory energií.
22.5.- krajské kolo softbalového turnaje v Českých Budějovicích. Naše družstvo obsadilo výborné 5.místo.
22.- 29.5. – celostátní testování žáků 5.a 9.třídy v matematice, českém a anglickém jazyce.
29.5. – atletický čtyřboj v Táboře žáků 2.stupně. Družstvo starších i mladších dívek obsadilo 11.místo, starší chlapci skončili
na pěkném 6. místě z 16 zúčastněných škol . Mezi jednotlivci byla nejúspěšnější Karin Joštová a Pavel Smrž z 9.třídy.
Co jsme prožili v červnu 2013:
3.6. – divadelní představení ZŠ Bechyně pro žáky 2.st.
4.6. – školní atletická olympiáda pro žáky 1.st.
6.6. – okresní přebor mladších chlapců v kopané
11.6. – exkurze žáků 2.st.do Horního Rakouska zaměřená na úspory energií.
11.6. – program primární prevence „Zdravá třída“ pro 3. a 4.třídu.
12.6. – atletická olympiáda v Táboře pro žáky 1.stupně.Naše škola se v celkovém pořadí umístila z 29 škol na 14.místě.
Nejlepší umístění za školu a stříbrnou medaili v běhu na 600 m. přivezla Julie Hubáčková ze 4.třídy.
12.6. – výlet keramického kroužku do Děbolína.
18.6. - školní výlety. 1.třída – Tábor, 3.třída – Kozí Hrádek, 5. Třída – Chýnovské jeskyně, 6.třída – ZOO Větrovy, 8.třída –
paintball v Čekanicích, 9.třída – pivovar Bernard.
21.6. – školní výlet 2. a 3.třídy – Olbramovice – Čapí hnízdo.
24.6. – Den ochrany člověka za mimořádných událostí + pedagogická rada
25.6. – školní akademie
28.6. – konec školního roku – vysvědčení !!!

DVPP
Vlčková P.- Seminář k výuce AJ
Všichni pedagogové – Úspěšná komunikace a emoční inteligence v osobnostním rozvoji pedagoga
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VIII. Školní jídelna
Školní jídelna nabízí výběr ze 2 druhů jídel. Jídelníček je nabízen na www.zsmalsice.cz, nově jsme přidali na stránky
školy zdravé recepty spolu s fotografiemi a stručným popisem surovin.
V průměru jsme zaznamenali nárůst počtu obědů oproti minulému školnímu roku o 3 087. Největší nárůst byl v kategorii
7 – 10 let, což je způsobeno velkým počtem dětí na prvním stupni. Počty v ostatních kategoriích se pohybovaly téměř
na stejné úrovni jako ve školním roce 2011 – 2012.
Statisticky:
Uvařené obědy: září 2012 - srpen 2013
zařízení

ZŠ Malšice

ZŠ Slapy
celkem

MŠ

12 277

5 599

17 876

7-10let

13 724

6 174

19 898

11-14 let

10 029

1 456

11 485

15let

2 764

zaměstnanci

7 014

2 764
933

cizí strávníci
9 183
Úhrnem ŠJ připravuje stravu pro 400 strávníků.

7 947
9 183

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 12 340
RS
5 382
OS 7 443
OS
5 285
RS – ranní svačina, OS – odpolední svačina



Zaměstnanci školní jídelny:

ved.ŠJ

Svačiny ZŠ
7 335

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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IX. Školní družina
Vychovatelky: Helena Trojáčková – školní družina
Olga Kostrůnková – školní družina a školní klub
Bc. Radka Švadlenková
Hodnocení plánu práce ve školní družině při Základní a mateřské škole v Malšicích ve školním
roce 2012/2013
V tomto školním roce bylo zapsáno do školní družiny celkem 91 dětí, které byly rozděleny do třech
oddělení.
V prvním oddělení, které vedla vychovatelka Helena Trojáčková bylo zapsáno 28 dětí z první třídy.
Druhé oddělení vedené vychovatelkou Olgou Kostrůnkovou navštěvovalo 34 dětí z druhé a třetí třídy.
Do třetího oddělení vedené vychovatelkou Radkou Švadlenkovou docházelo 29 dětí ze čtvrté, páté a
šesté třídy.
Školní klub nabídl 21 kroužků ve kterých pracovalo celkem 309 dětí.
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. Děti byly podněcovány k vlastní aktivitě. Nabídky činností byly dobrovolné.
Každé dítě mohlo uplatnit své schopnosti, vlohy a být, tak v některých z nabízených činností úspěšné.
Práce dětí v prvním oddělení byla motivována pohádkovou postavou moudré čarodějky
,,ČMORBABY´´ (kterou jsme si dle fantazie zhotovili). Každý měsíc nám přinášela témata – úkoly, které
děti s pomocí vychovatelky plnily.
Za všechny splněné úkoly dostávaly ,,Kouzelný klíč´´ např. k odemykání kamarádství, pohádkového
moudra, prázdninového dobrodružství´´ aj. Při předání posledního desátého klíče děti dostaly i dobré
rady na prázdniny (předcházení nebezpečí o prázdninách).
Dostaly odměnu, pochvalu a diplom ,,Šikula oddělení´´. Rozloučili jsme se a společně udělali velký
,,Skok do prázdniny´´ (společná hra se staršími dětmi).
Všechny děti využily možnost zhotovit si svůj kalendář na rok 2013, který velice kladně ocenili rodiče
jako ,,Vánoční dárek´´.
Výtvarná činnost byla nabízena dětem dle zájmu průběžně. Témata např.: Pohádka, Kamarádi, Indiáni,
Máme rádi zvířata aj.
Ukázky prací byly vystaveny na ,,Školní akademii´´. Dále měly děti možnost zapojit se dle zájmu do
pohybových, hudebních nebo dramatických činností a her. Dramatizovali jsme pohádky, písně, vtipy,
které jsme předvedli starším kamarádům ze třetího oddělení a oni nás též potěšili a rozesmáli jejich
vtipným vystoupením. Pravidelná návštěva knihovny a práce s pohádkou a knihou patřila k našim
oblíbeným činnostem.
V druhém oddělení byly činnosti rozděleny podle ročních období a vycházely též z přání a zájmů dětí.
Byl brán zřetel na to, že děti docházejí do zájmových kroužků a proto byli činnosti rozděleny do projektů
v dalších časových úsecích např. ,,Týden dovedných rukou´´, kde si mohly děti tvořit z dýní a přírodnin.
V ,,Dračím týdnu´´ si mohly vyrobit a pouštět svého draka. Zajímavý byl i ,,Týden pro bystré hlavy´´
nebo ,,Týden dobrých nápadů´´ , kde se nejvíce dětem líbila výměna typických dívčích a klučičích
činností.
Jaru patřil ,,Týden s kamarádkou knihou´´ - výstavky, besedy, rozhovory. Dále ,,Týden sportování´´,
,,Týden splněných přání´´ aj.
Kromě těchto činností děti soutěžily o diplomy a ceny ve stolní kopané, sestavování puzzlů, v pexesu, v
,,mini´´ vybíjenou apod.
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Zmrzlinovým pohárem se děti rozloučily s kamarády a popřály si krásné prázdniny. Velká výhoda letos
byla v tomto oddělení, že mezi dětmi nebyl velký věkový rozdíl a zájmy a společné činnosti byly více
jednotné.

Ve třetím oddělení byl pobyt dětí provázen řadou různých aktivit, které si děti samy navrhly a vybraly.
V podzimním období vyráběly a tvořily především z přírodního materiálů různé fantazijní postavy a
skřítky. Spoustu legrace si užili při soutěži o nejdelšího draka z listí a draka, který je nejvýš na obloze.
Tvoření květin z barevných ubrousků zaujalo nejen dívky, ale i chlapce.
Dlouhé zimní období si zpestřili soutěžemi: ,, Nejlegračnější účes´´ , ,,Zlatý slavík´´ , ,,Nejlepší šoumen
třídy´´ aj.
Všechny hry podněcovaly hezké, kamarádské vztahy mezi dětmi. V průběhu celého roku byly dětem
nabízeny oblíbené kvízy, hádanky, vtipy, jazykolamy aj. Děti měly možnost využívat učebnu informatiky,
hrát hry, ale také vyhledávat potřebné informace, které využily i při řešení daných úkolů, hádanek a
kvízů ve školní družině.
Kniha Robinson, kterou děti četly na pokračování podněcovala fantazii a vybízela k dalším rozhovorům
a besedám o oblíbených hrdinech příběhů. Zručnost a šikovnost děti projevily při šití pouzder a penálů,
při tvoření květin pro maminky, pletení ,,Náramku přátelství´´ pro svého kamaráda apod. Rozloučení
s kamarády a ŠD proběhlo společnou hrou s mladšími dětmi ,, Skok do prázdnin´´ (hry, písně, legrační
vyprávění)
Celodružinová akce ,, Klobouková diskotéka´´ , které se zúčastnilo více než 60 dětí. Proběhla ve velmi
příjemné atmosféře. Ocenili jsme hezké, kamarádské vztahy starších dětí k mladším – vzájemnou
pomoc a ochotu si společně hrát. Na návštěvě u místních hasičů jsme si vyzkoušeli výstroj, prohlédli
požární techniku (auta, vysílačky, stříkačky). Přítomní hasiči zaujali děti vyprávění o pomoci při
povodních. Beseda s MVDr. Markem Pechem na téma ,, Pozor pes´´ byla pro všechny děti též velmi
zajímavá a zvlášť v předprázdninové době přínosná.
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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. Platba
probíhá jednorázovým příkazem z bankovního účtu nebo složenkou, a to vždy na období září –
prosinec, leden – červen. Existuje možnost prominutí tohoto poplatku rodinám nedosahujícím jistého
násobku životního minima (nutno doložit rozhodnutím úřadu) nebo snížení úhrady, pokud dítě
nedochází do MŠ ani jeden den v měsíci.
Na školní rok 2012/2013 je v MŠ zapsáno 88 dětí. Z toho devíti 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 čtyřech třídách. 4. třída- třída Modrých kytiček (10 dětí)- bude 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 27 dětí
od 2,5 do 3,5 roku věku (Sluníčka). V II. třídě Berušek je 24 dětí od 3,5 do 4,5 roku. Ve třídě nejstarších
dětí (III. třída – Červené kytičky) je 27 dětí 5-6 letých. Devět předškoláků s jedním mladším kamarádem
budou 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. Před koncem školního roku naplánují učitelky pro děti vždy nějaký zajímavý výlet . V létě 2012
jsme byli v ZOO Větrovy. V průběhu celého roku přijíždějí do školky herečky z divadla Okýnko,
kouzelník, klauni a muzikanti s veselými programy. Několikrát v roce navštěvujeme Divadlo Oskara
Nedbala v Táboře.
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XI. Zhodnocení a závěr
Školní rok 2012/2013 mimo jiné přinesl pedagogům v ZŠ práci na inovaci ŠVP, do nějž jsme
museli – kromě jiného – aplikovat nabídku 2.cizího jazyka a výuku finanční gramotnosti. Naše škola byla
na změny připravena: 2.cizí jazyk nabízíme již 6 let, finanční gramotnost přinášíme jako samostatný
předmět v 9.ročníku. Stále více spatřujeme důležitost nejen odborné erudice pedagogů, ale především
schopnosti komunikace s žáky i rodičů. Proto školení sboru směřujeme na praktické zvládnutí pojmu
emoční inteligence, schopnosti empatie a profesionálního řešení nestandartních situací.
Pedagogický sbor v MŠ vykazuje dlouhodobě kvalitní práci, máme radost z pozitivních reakcí a
hodnocení ze strany rodičů. Svoji roli hrála i vedoucí učitelka Marie Pánová, pro niž byl tento školní rok
posledním aktivním. Za její práci jí děkujeme a přejeme jí kvalitní prožití důchodového věku.
Ve školní družině se ukázalo jako velmi šťastné zřízení 3.oddělení, přestože pracovníci
krajkého úřadu nechtěli původně našim požadavkům plně vyhovět. Nakonec zvítězily naše argumenty.
Poloha a obslužnost naší školy spojená s navyšující se naplněností na 1. stupni si žádá pro děti aktivní
mimoškolní péče. Uvědomme si, že 60% našich žáků musí do Malšic přijet autobusem či jiným
způsobem. Proto kvalitní družina je nejlepší prevencí tzv. sociálně-patologických jevů.
Školní jídelna při ZŠ a MŠ Malšice především díky své vedoucí se snaží zavádět do stravování
žáků i dětí v MŠ nové návyky, mnozí aplikaci zásad zdravé výživy na první pohled nenesou úplně
pozitivně, věřte však, že naše jídelníčky jsou odborníky hodnoceny velmi kladně. A navíc – kdo nic
nedělá, nic nezkazí.
Zdá se podle těchto odstavců, že ZŠ a MŠ Malšice je ideálním místem pro vzdělávání. Byli
bychom špatnými vedoucími pracovníky, kdybychom si to jen pomysleli. Vždy je co vylepšit, kdo nechce
být lepším, přestává být lepší. Jedině otevřenost k veřejnosti, spolupráce s rodiči, zřizovatelem vede
k úspěšnému cíli. A tím je POCTIVÉ VZDĚLÁNÍ bez balastu a zbytečných efektů.
V Malšicích 13.9.2013
Zprávu vypracoval :
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Mgr. Pavel Klíma
ředitel ZŠ a MŠ Malšice

