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I. Úvod
Před rokem jsme psali, že rosteme. Jsem rád, že se opakuji. Rosteme dál. Ve šk. roce 2014/15
vzděláváme 191 žáků v ZŠ a 87 dětí v MŠ. Při současném trendu jistě budeme muset žádat o navýšení
kapacity školy ze současných 190 žáků na číslo vyšší. Co dál?
Doufejme v další růst se vším, co k růstu patří. Tedy i osobní růst. Nejde přece pouze o lepší vybavení
a větší učebny. (Probíhá projektování suterénu pavilonu jídelny, kde musíme prostory přizpůsobit
současné i budoucí situaci: nová jazyková učebna, nová větší cvičná kuchyňka, dílny a keramická dílna
– to vše je důsledkem dlouhodobé činnosti ve stísněných prostorách a sama práce si přestavbu
vynutila, z toho máme největší radost.)
Práce na poli dalšího vzdělávání zaměstnanců školy míří na růst každého pracovníka školy a školky,
pedagogů především. Jak růst profesní, tak růst osobnostní. V MŠ pokračujeme v novém systému
logopedické péče. V ZŠ rozšiřujeme práci s integrovanými dětmi. Pravidelné semináře s psychologem
mají zlepšit komunikaci s dětmi i rodiči. Ve škole se dále zaměřujeme na zlepšení komunikace s rodiči
na rodičovských schůzkách, kde cítíme rezervy.
Takové i další řešení problémů mají přinést další rozvoj ZŠ a MŠ Malšice. Zájem rodičů o naši školu
nás těší a zavazuje zároveň. Např. jen do 6. třídy letos přibylo 7 nových žáků ze želečské
prvostupňové školy! Jsme si vědomi zodpovědnosti, kterou máme vůči budoucnosti naší školy, pokud
by se taková tradice udržela. Navíc dlouhodobá koncepce naplněné školky přináší také svoje ovoce
v podobě naplněné školy již na 1.stupni.
Během podzimu proběhly volby (zase volby !!!) do školské rady. Té dosavadní končí tříleté období a
všem členům za jejich práci děkuji. Doufám, že i s tou příští budeme moci věcně diskutovat a
zlepšovat chod školy, školky, družiny, klubu, kroužků, jídelny, tělocvičny.
To všechno je NAŠE MALŠICKÁ ŠKOLA!
O školním roce 2014/2014 snad lépe vypoví i následující informace:

Školská rada při ZŠ a MŠ Malšice 2014-2017
V říjnu 2014 proběhly nové volby do školské rady. Novými členy pro roky 2014 - 2017 se stali:
zástupci zřizovatele:
Petra Štenglová, Ing. Ladislav Křivánek
zástupci rodičů:
Lada Kupková, Radka Mrzenová
zástupci pracovníků školy:
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Mgr. Martina Nohavová, Marcela Trsková
Zahajovací schůzi svolal ředitel ZŠ Malšice na středu 12.11.2014. Zde proběhly volby předsedy a
místopředsedy. Předsedkyní se stala Mgr. Martina Nohavová, místopředsedkyní paní Marcela
Trsková.
Ředitel Pavel Klíma i všichni členové vyzývají veřejnost ke spolupráci, která má vést k dobré
komunikaci se školou a k dobrému řešení případných problémů. Na webu školy najdete i emailové
kontakty na členy školské rady.

Příběhy bezpráví
Již se stalo tradicí, že ZŠ Malšice se aktivně zapojuje do projektu Příběhy bezpráví. Pravidelně v
podzimní čas si připomínáme křivdy komunistického režimu. Žáci 8. a 9. ročníku se tak v minulých
letech dozvěděli podrobně např. o železné oponě, procesech 50.let, normalizačních praktikách
komunistů atd. Získaný film na dané téma je vždy doprovozen besedou s pamětníkem událostí.
Tento rok se logicky téma týkalo 25. výročí listopadových událostí roku 1989. Promítali jsme film
"1989: Z deníku Ivany A." režiséra K.Strachoty. Následovala dvouhodinová beseda s pedagogy o jejich
prožívání roku 1989. Žáci malšické školy tak při zmínce o roce 1989 snad nebudou tápat :-)

"REKONSTRUKCE PODLAHY V TĚLOCVIČNĚ - HOTOVO!!!!"
28. května 2014 přívalový déšť kompletně zničil podlahu v tělocvičně školy.
V pátek 17.10.2014 konečně cvičíme v opravené tělocvičně. Věty, na které jsme se všichni těšili.
Během prázdnin došlo k pracím na únikovém východu. Celý vchod byl opláštěn, navýšen poslední
schod o 40cm zídku a kanálek zabetonován. Dle odborníků by se již situace z května neměla
opakovat, do tělocvičny se nedostane ani voda povrchová, děšťová ani odpadní.

PROJEKTY OPVK NA ZŠ MALŠICE
Ve školním roce 2014/15 pracujeme ve 2 projektech
OPVK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost).
Konkrétně dobíhá projekt OPVK „Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost“ jako partneři
firmy AV Media, který má za úkol usnadnit pedagogům implementaci moderních digitálních
technologií do výuky.
Zároveň spolupracujeme se SPŠ Tábor na dvouletém projektu Jihočeského kraje, jehož cílem je
podpořit zájem žáků o studium na technických školách. Proběhly 10x návštěvy na škole, exkurze do
podniků i výlety s technickou tematikou. Žáci pracovali jak v kovodílně, tak ve dřevodílně pod
vedením mistrů SPŠ Tábor.
Společně se studenty průmyslovky jsme pak absolvovali v lednu exkurze do ŠKODA AUTO v Mladé
Boleslavi a v květnu dvoudenní exkurzi do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně a strojírenských
podniků na Zlínsku.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE OPĚT POVEDL
Den otevřených dveří, florbalové setkání s želečskými žáky, "minutové kurzy" pro veřejnost
- to vše na ZŠ Malšice ve čtvrtek 21.5.2015
VIDEO + FOTO na www.zsmalsice.cz

ad ZÁPIS DO 1.TŘÍDY
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Ve středu 21.1.2015 k zápisu do 1.třídy rodiče přivedli 32 dětí. U 8 z nich bylo požádáno o odklad
povinné školní docházky.
Do 1. třídy nastoupilo 1.9.2015 25 žáků.

Ad zápis do školky
Ve středu 25. března 2015 k zápisu do Mateřské školy Malšice pro rok 2015/16 rodiče přivedli 21
dětí. Opět tedy využijeme navýšené kapacity MŠ (90 dětí) a nemusíme (zatím) nikoho odmítat.

Stavební úpravy ve škole 2015
Městys Malšice naplánoval částku více než 2,5 mil. korun, kterou vložil do poslední stavební
úpravy školy. Možná vás překvapuje, proč taková investice a možná vás překvapuje slovo "poslední".
Obě formulace mají svůj význam.
Nejprve si zrekapitulujme stavební úpravy za posledních 12 let. Rok 2003 - zateplení, topení,
kotelna, okna, osvětlení. Rok 2006 - školní jídelna (od té doby se většina činnosti ŠJ odehrává pouze v
1. poschodí, v suterénu zůstaly pouze sklady a spousta místa po staré kuchyni). Rok 2007 - nové
křídlo školy s tělocvičnou. Rok 2008 - přístavba 3. oddělení mateřské školy.
A další důležitá čísla: září 2003 - 153 žáků ve škole a 48 dětí ve školce, 30 dětí v družině. Září 2015 200 žáků ve škole, 90 dětí ve školce, 80 dětí v družině. Kapacita školy právě v těchto dnech prochází
na KÚ procesem navýšení ze současných 190 na v budoucnu plánovaných 220 žáků. Kapacita MŠ je
prozatímně navýšena na 90 dětí. Všechna kapacitní čísla jsou především tvrdě vázána na hygienické
normy určující mimo jiné i velikosti prostor, počet umyvadel a toalet.
Současné úpravy reagují na zvýšené počty dětí nejen ve škole, ale i ve školce. "Politika naplněné
školky" se ukázala býti prozíravou, díky naplněné MŠ můžeme plánovat budoucnost. Početně
nejslabší ročníky máme právě v 8. a 9. třídě (i vinou odchodu na gymnázia). Jistě tedy známe počty
nastupujících žáků do 1. třídy na příští 3 roky, vždy přibudou ještě další z okolních vesnic.
Ad MŠ: Díky přístavbě z roku 2008 jsme nikdy nemuseli odmítnout děti, navzdory celorepublikovému
trendu.
Ad ZŠ: Jsme na prahu podobného problému. Nechceme navyšovat počet tříd, naplněné třídy ale ze
zákona vyžadují například půlení na cizí jazyk. A už zase potřebujeme učebnu a "kousek" dalšího
učitele, ..... Ale jsou to milé problémy, řešit, zda se vejdeme, uznejte sami.
A nyní k vlastní přestavbě.
Jak jsem již napsal, od roku 2006, kdy jsme většinu vaření koncentrovali do 1. poschodí jídelny, si
chováme v suterénu jakousi poslední prostorou rezervu. Její čas nastal právě nyní. Naše potřeby jsou
následující: učebna jazyků, lepší a hlavně větší cvičná kuchyňka, lepší a větší keramická dílna
(současné kroužky keramiky dlouhodobě navštěvuje až 80 dětí ze ZŠ i MŠ, které tvoří mezi svěráky v
dílnách). Především potřebujeme nové toalety a umyvadla, abychom vyhověli požadavkům na
navýšení kapacity.
Proto v suterénu jídelny vzniká další křídlo školy, kde v září najdete učebnu jazyků (na místě
současných dílen), opravené zázemí pro školníka, nové toalety s úklidovou místností, cvičnou
kuchyňku (vybavení domluveno sponzorsky s firmou Limonie) a nakonec i dílny s keramickou dílnou.
Vybavení do těchto prostor máme, použijeme současné, jelikož je kvalitní.
Zdá se, že bychom mohli skončit. Zbývá však vysvětlit, proč celá akce nese název Stavební úpravy ZŠ a
bezbariérové řešení. V průběhu loňského roku jsme byli osloveni budoucími občany Malšicka, zda by
bylo možné vzdělávat jejich syna, který je vázán na invalidní vozík. Zjistili jsme, že KÚ vypisuje dotace
na bezbariérové úpravy, že přispívá 60% na náklady s úpravami spojenými. Jak jsem napsal, navýšení
kapacity školy s sebou nese i navýšení počtu toalet pro děti i pro pedagogy, na což jsme byli hygienou
několikrát upozorněni. Stejně byly plánovány úpravy sociálů před jídelnou, do těchto úprav jsme
pouze zařadili i vozíčkářskou toaletu. Dále řešení počítá s rampou u zadního vchodu a vozíčkářským
výtahem u předního schodiště. Tyto úpravy jsou většinou kryty půlmilionovou dotací z KÚ. Tato
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dotace byla přiznána bez ohledu na fakt, zda nyní handicapované žáky vzděláváme, či ne.
Každopádně spojením bezbariérového řešení s plánovanými stavebními úpravami elegantně a s
malými vlastními náklady vstupujeme mezi školy, které nabízejí vzdělání dětem s fyzickým
handicapem z celého okresu, jsme tím otevřeni i učitelům s podobným problémem.
Na závěr:
Přestože řešíme navýšení kapacity školy, nové toalety pro děti a především pro pedagogy
byly podmínkou tohoto navýšení, vlastně dobíháme svůj vlastní růst, jsem rád, že snad projevujeme i
trochu prozíravosti směrem k budoucnosti školy. Že malšická škola se i nadále bude řadit mezi
stabilní sloupy vzdělávací sítě nejen táborského regionu.

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 24. odst. 2 bylo vyhlášeno ve dnech
pondělí 29. června 2015 a úterý 30. června 2015 (2 dny) ředitelské volno pro všechny žáky základní
školy z důvodu rekonstrukce a stavebních úprav v prostorách základní školy.

ŠKOLNÍ SLAVNOST
V pondělí 22.6.2015 od 16:00 se uskutečnila u příležitosti ukončení školního roku ŠKOLNÍ SLAVNOST.
Původně jsme ji plánovali jako zahradní slavnost za školou, nepřízeň počasí nás však zahnala do
malšického Kulturního domu.
Připravili jsme si mimo jiné:
- pěvecké překvapení, ocenění nejlepších žáků, divadelní představení Divadla Víti Marčíka, gulášový
bufet našich kuchařů.

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 Mgr. Martina Nohavová
Škola zahrnuje:

1. stupeň - 1. až 5. ročník – 5 tříd
2. stupeň - 6. až 9. ročník - 4 třídy
CELKEM v roce 2014/15 191 žáků
Mateřská škola – Tel. 381 277 429, 773 444 562
4 oddělení, kapacita 90 dětí
Školní družina – Tel. 1. oddělení: 381 277 405
3 oddělení: 774 286 145 kapacita 80 žáků
Školní klub - Tel. 381 277 440
kapacita 45 žáků
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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.

III. Přehled učebních plánů, výchovy a vzdělání
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
 ŠVP ZŠ Malšice „Všeobecná základní škola“ -vydáno 24.6.2013 (1.-9. ročník)
Počet žáků v jednotlivých třídách k 1.9.2014:

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

22
20
28
25
16
26
18
18
18

Rozmístění žáků 9., 8. a 7..ročníku - školní rok 2014/15:
9. ročník
Doudová Dominika
Doudová Lenka
Drtina Adam
Drtina Adam
Floriánová Tereza
Kadlec Jan
Kadlec Karel
Longin Jan
Maruna Bohumil
Podzimková Vendula
Rejlková Lenka
Šanda Petr
Švecová Johana
Trsková Lucie
Tůmová Markéta
Vácha Lukáš
Votýpka Roman

Heuréka - kadeřník
OA a VOŠE Tábor – Ekonomické lyceum
SPŠ – strojírenství
SOUT Soběslav -Opravář zem. strojů
SOUT Soběslav -kadeřník
SOUT Soběslav -Opravář zem. strojů
SŠ obch.a řemesel Tábor – veřejnosprávní činnost
SPŠ – Technické lyceum
OA, SOŠ, SOU Třeboň -Opravář zem. strojů
SŠ polytechnická Č.Budějovice - požární ochrana
SZŠ Tábor - zdravotní asistent
SŠ obch.a řemesel Tábor – Opravář mot. vozidel
SOŠ ŽV Veselí nad Lužnicí
SZŠ Tábor - zdravotní asistent
Gymnázium Soběslav
SŠ řemesel a služeb Jablonec nad Nisou - Obchodník
SOUT Soběslav -Opravář zem. strojů

7. ročník
Dana Kadlecová

Gymnázium Tábor - francouzská sekce

5. ročník
Martin Dvořák

Soukromé gymnázium Tábor
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V tomto školním roce dále opustili školu tito žáci (mimo 9.tř.):
Kristýna Erdeiová – 5.tř.,přestup na ŽŠ Tábor Helsinská
Isabela Štecová – 5.tř., přestup na ZŠ Tábor Husova
Matěj Půža – 1.tř.,přestup na ZŠ Sudoměřice u Bechyně
Klára Hroudová – 5.tř.,přestup na ZŠ Planá nad Lužnicí
Dominik Beneš – 5.tř., přestup na ZŠ Tábor Helsinská
Daniel Fuka – 7.tř., přestup na ZŠ Bechyně Libušina
Milada Ferenčuková – 5.tř., přestup na ZŠ Tábor Husova
Martin Ferenčuk – 1.tř., přestup na ZŠ Tábor Husova
Martin Dvořák – 5.tř., přestup na Táborské soukromé gymnázium
Dana Kadlecová – 7.tř., přestup na Gynmázium Pierra de Coubertina v Táboře
Během školního roku začali navštěvovat školu tito žáci (mimo 1.tř.):
Barbora Boháčová – 6.tř.
Zuzana Doudová – 6.tř.
Lucie Kluzáková – 6.tř.
Nikola Janoušková – 6.tř.
Daniela Netolická – 6.tř.
Erik Mares – 6.tř.
Josef Kadlec – 6.tř.
Monika Švecová – 8.tř.
Integrované děti:

počet 1.st.: 1

2.st: 5

IV. Údaje o inspekcích
Ve školním roce 2014/2015 neproběhla žádná inspekce ČŠI .

V. Údaje o pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci
Mgr. Pavel Klíma
Mgr. Pavla Maňásková
Mgr. Hana Dolejší
Mgr. Martina Nohavová
Mgr. Alena Jeličová
Mgr. Šárka Peterková
Mgr. Vít Boháč
Mgr. Lucie Šilhavecká
Mgr. Jana Krejčířová
Mgr. Vlasta Kohoutková
Mgr. Petra Vlčková
Jan Svoboda
Mgr. Miroslava Pekařová

Třídnictví

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

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

Počet žáků

22
20
28
25
16
26
18
18
18

Funkci výchovného poradce zastává Mgr. Vlasta Kohoutková, poradí vám s rozmisťovacím řízením a
přihláškami na střední školy, má na starosti péči o integrované žáky a spolupráci s PPP Tábor.
Ostatní pracovníci základní školy:
Ekonomka 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 … 47
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.Trsková (středa 14,15 – 15,00 hod.)
Flétnička- MŠ – pí L.Vondrušková (středa)
Keramický kroužek –
MŠ – pí K. Peštová (úterý)
1. – 2. třída – pí K.Peštová (čtvrtek 12,50 -14,20 hod.)
3. – 5. třída – pí K.Peštová (pondělí 12,50 -14,20 hod.)
Výtvarný kroužek –
2. – 5. třída – pí M.Nohavová (čtvrtek 13,00 -14,00 hod.)
6. – 9. třída – p. P.Klíma (pátek 13,30-14,30 hod.)
Florbal –
2. – 5. třída - chlapci – pí M.Pekařová (čtvrtek 14,10 -14,55 hod.)
6. – 9.třída – dívky – pí P.Maňásková (středa 13,20-14,05 hod.)
6. – 9. třída – chlapci – pí P.Maňásková (středa 14,05-14,50 hod.)
Míčové hry –
1. – 3. třída – (chlapci+dívky) pí M.Pekařová (čtvrtek 13,15-14,00 hod.)
Turistický kroužek –
3. – 9. třída – pí R.Švadlenková.(Celodenní výlety se uskuteční 1x za měsíc vždy v sobotu.)
Šikovná vařečka –
1. – 5. třída – pí I.Brůnová (úterý 12,45- 13,45 hod.)
Paličkování –
2. – 9. třída – pí M.Prchlíková (pátek 12,45 -15,00 hod.)
Cvičení pro rodiče a děti– (pondělí 16,00-17,00h.)
– pí H.Trojáčková, H.Dolejší

Exkurze:
Listopad - projektový den v SPŠ Tábor pro žáky 9.třídy.
Prosinec - projekt „Dílny na SPŠ v Táboře“ pro žáky 8.tř., vzdělávací program Planeta Země „
Indonésie- po stopách lidojedů“ v táborském kině Svět pro 6.a 7.tř., sexuální výchova „Láska ano, děti
ještě ne“ – přednáška v táborském Mileniu pro 8.a 9.tř.
Leden - exkurze v rámci projektu na SPŠ do automobilky v Mladé Boleslavi pro žáky 9.tř.
Březen - projekt „Dílny v SPŠ Tábor“ pro 9.třídu, projektový den na SPŠ v Táboře pro 8.tř., projekt SPŠ
v Táboře – Den na VŠTE v Českých Budějovicích pro 9.tř.
Duben - exkurze žáků 9.třídy do Prahy.
Květen - v rámci projektu SPŠ Tábor exkurze pro žáky 9.třídy na přečerpávací vodní nádrž Dlouhé
Stráně na severní Moravě a do strojírenského závodu TAJMAC-ZPS v Otrokovicích., projekt „Dílny“ na
SPŠ v Táboře pro žáky 8.třídy
Červen - exkurze do Tábora (J.Hus) pro 7.tř., projektový den na SPŠ Tábor pro žáky 9.tř.
Výlety:
1.tř. – Čapí hnízdo Olbramovice
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2.tř. – Houbový park Roseč
3.tř. – Houbový park Roseč
4.tř.- Husitské muzeum Tábor
5.tř. - Hluboká n.Vltavou – Lan.centrum
6.tř. - Hluboká n.Vltavou – Lan.centrum
7.tř. – Mozolov
8.tř. - paintball v Čekanicích
9.tř.– paintball v Čekanicích, cyklovýlet 9.tř. (okolí Lužnice)

LVVZ – únor 2015 – Pec pod Sněžkou - žáci 7. – 9. tř.(34 žáků)
Kulturní akce
Divadelní představení:
prosinec - divadlo Kašpárek v MŠ „Vánoce kocoura Mikeše“ pro 1.a 2.tř., divadlo v Táboře „Vánoce tří
sněhuláků“ pro 3.a 4.tř.
únor - divadlo Kašpárek „Ledový král“ pro 1. a 2.tř.
březen - divadlo „Okýnko“ v MŠ – Vrbová víla pro 1. a 2.tř.
duben - divadlo „Kašpárek“ – Vodník Loužička pro 1. a 2.tř.
Sportovní akce
září - sportovní dopoledne „Měsíc náborů“ na fotbalovém hřišti v Malšicích pro 1.,2.tř. a MŠ.
říjen – dopravní výchova na dopravním hřišti v Táboře pro žáky 4.třídy.
listopad - okresní přebor ve florbalu starších chlapců (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 6.místo,
okresní přebor ve florbalu starších dívek (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 3.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 – 3.místo.
prosinec - okresní přebor v basketbalu dívek (8.a 9.tř.). Děvčata skončila na 6.místě , začátek
plaveckého výcviku v Táboře 2.- 4.tř., školní vánoční turnaj ve stolním tenise. Vítězové ve svých
kategoriích – Zdeněk Pekař (3.tř.), Michal Vlk (6.tř.), Lukáš Vácha (9.tř.).
březen - přátelský florbalový turnaj žáků 1.stupně ZŠ Malšice a ZŠ Želeč. Po vyrovnaném boji zvítězila
ZŠ Želeč.
duben - florbalový turnaj pro 1.stupeň v Chotovinách. Chlapci vybojovali z 9 týmů 4.místo, mobilní
dopravní hřiště v Malšicích pro 1.st., Štafetový pohár na stadionu Míru v Táboře. Naše škola
vybojovala 7.místo z 10 zúčastněných škol, dopravní výchova v Táboře pro 4.třídu.
květen - okresní kolo sportovní soutěže „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“. Naše školní
družstvo obsadilo 6.místo z 10 zúčastněných škol. Mezi jednotlivci nejvíce vynikli – Michal
Čadek(5.tř.) – 3.místo, Tomáš Hák(5.tř.) – 2.místo, Leontina Jelínková(6.tř.) – 2.místo, Tereza
Macholdová(6.tř.) – 2.místo.
Z 2.místa mezi jednotlivci si naši 3 žáci takto vybojovali postup do krajského kola, které se koná 28.5.
v Táboře !!!, fotbal McDonalds Cup chlapci ( 1.- 3.tř.), krajské kolo Štafetového poháru žáků 1.stupně
v Českých Budějovicích, fotbal McDonalds Cup chlapci ( 4.- 5.tř.), atletický čtyřboj pro žáky 2.stupně
v Táboře, krajské kolo sportovní soutěže „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“ v Táboře.
červen - okresní přebor mladších chlapců v kopané. Naši chlapci obsadili 10.místo , vodácký kurz na
raftech pro 9.tř., školní atletická olympiáda pro žáky 1.stupně , atletická olympiáda v Táboře pro žáky
1.stupně.
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Úspěchy v soutěžích
Všem učitelům, kteří žáky připravují, děkujeme. Plně jejich práce zapadá do plánu práce
s nadanými žáky.
6.11. - okresní přebor ve florbalu starších dívek (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 3.místo.
20.11.- okresní přebor ve florbalu mladších dívek (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí – 3.místo.
3.3. – okresní kolo soutěže dětských recitátorů 1.stupně ZŠ. Adéla Benešová (3.třída) se umístila na
skvělém 1.místě a postupuje do krajského kola, které se koná 23.4. v Českém Krumlově.
Blahopřejeme!!!
6.5. – okresní kolo sportovní soutěže „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“. Naše školní
družstvo obsadilo 6.místo z 10 zúčastněných škol. Mezi jednotlivci nejvíce vynikli – Michal
Čadek(5.tř.) – 3.místo, Tomáš Hák(5.tř.) – 2.místo, Leontina Jelínková(6.tř.) – 2.místo, Tereza
Macholdová(6.tř.) – 2.místo.
Z 2.místa mezi jednotlivci si naši 3 žáci takto vybojovali postup do krajského kola, které se koná 28.5.
v Táboře.
17.6. - atletická olympiáda v Táboře pro žáky 1.stupně (3.tř. – Zdeněk Pekař 2.místo v běhu na 500
m.,5.tř. – Tomáš Hák 1.místo v hodu kriketovým míčkem, 5.tř. – Jan Kníže 3.místo v běhu na 50 m.
10.- 12.9. – republikové finále „Odznaku všestrannosti olympijských vítězů“ v Praze, na které
z krajského kola postoupila Tereza Macholdová (7.třída). Z 59 zúčastněných závodnic obsadila 39.
místo.

Ostatní akce
Co jsme prožili v září 2014:
3.9. – program primární prevence se žáky 6.třídy ( organizace APLA)
16. a 30.9. – program primární prevence se žáky 8.třídy (SPC České Budějovice)
25.9.- sportovní dopoledne „Měsíc náborů“ na fotbalovém hřišti v Malšicích pro 1.,2.tř. a MŠ
Co jsme prožili v říjnu 2014:
1.10. – dopravní výchova na dopravním hřišti v Táboře pro žáky 4.třídy.
4.10. – přírodovědná soutěž „Poznej a chraň“ pro žáky 5.-9.třídy.
14.10. – vědomostní soutěž „Přírodovědný klokan“ pro žáky 8. a 9.třídy. V 8.třídě byl nejúspěšnějším
řešitelem Jan Cába, v 9.třídě Roman Votýpka.
14.10. – třídní schůzky.
22.10. - program primární prevence pro žáky 5.třídy vedený metodičkou prevence z PPP v Táboře.
Co jsme prožili v listopadu 2014:
3.,4.,7.11. – SCIO testy pro 9.třídu (český jazyk, matematika, anglický jazyk, obecné studijní
předpoklady).
4.11. – projektový den v SPŠ Tábor pro žáky 9.třídy.
4.11. – program primární prevence pro žáky 8.třídy realizovaný odborníky z SVP České Budějovice.
5.11. - okresní přebor ve florbalu starších chlapců (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 6.místo.
6.11. - okresní přebor ve florbalu starších dívek (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 3.místo.
10.11. – pedagogická rada.
11.11. - Halloweenská diskotéka pro žáky 1.stupně pořádaná žáky 9.třídy.
18.11. – beseda „Příběhy bezpráví“ – 25.výročí „Sametové revoluce“ pro žáky 8.a 9.třídy.
19.11. - okresní přebor ve florbalu mladších chlapců (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí – 7.místo.
19.11. – program primární prevence pro žáky 5.třídy realizovaný metodikem prevence z PPP
v Táboře.
20.11.- okresní přebor ve florbalu mladších dívek (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí – 3.místo.
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Co jsme prožili v prosinci 2014:
2.12. – okresní přebor v basketbalu dívek (8.a 9.tř.). Děvčata skončila na 6.místě.
3.12. - Adventní dílna.
7.12. – zpívání školního pěveckého sboru na Vánočním trhu v Malšicích.
8.12. - divadlo Kašpárek v MŠ „Vánoce kocoura Mikeše“ pro 1.a 2.tř.
9.12. - projekt „Dílny na SPŠ v Táboře“ pro žáky 8.tř.
9.12. - začátek plaveckého výcviku v Táboře 2.- 4.tř.
15.12. – školní vánoční turnaj ve stolním tenise. Vítězové ve jednotlivých kategoriích – Zdeněk Pekař
(3.tř.), Michal Vlk (6.tř.), Lukáš Vácha (9.tř.).
15.12. – divadelní představení „Vánoce tří sněhuláků“ v DON Tábor (pro 3.a 4.tř.)
16.12. - vánoční zpívání školního pěveckého sboru v táborské knihovně.
18.12. – vzdělávací program Planeta Země „ Indonésie- po stopách lidojedů“ v táborském kině Svět
pro 6.a 7.tř.
18.12. - sexuální výchova „Láska ano, děti ještě ne“ – přednáška v táborském Mileniu pro 8.a 9.tř.
19.12. – vánoční zpívání u stromečku ve škole
Co jsme prožili v únoru 2015:
31.1 – 7.2. – lyžařský kurz v Krkonoších (Pec pod Sněžkou). Kurz absolvovalo ve skvělých lyžařských
podmínkách 33 dětí ze 7.- 9.třídy.
3.2. – vaření s Martinem Svatkem (šéfkuchař v restauraci Goldie v Holetu Nautilus v Táboře) ve školní
jídelně.
4.2. – muzikoterapie pro 1. - 4.třídu nazvaná „V rytmu bubnů“.
5.2. - okresní kolo olympiády z českého jazyka. Za naši školu se zúčastnila z 9.třídy Vendula
Podzimková a Johana Švecová.
16.2.- divadlo Kašpárek „Ledový král“ pro 1. a 2.tř.
17.2. - okresní kolo zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovali tito žáci – Tereza Macholdová
(6.tř.), Jan Cába (8.tř.) a Lenka Doudová (9.tř.).
18.2. - okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Zúčastnil se Filip Jošt (7.tř.) a Markéta Tůmová
(9.tř.).
19.2. – program primární prevence s organizací APLA v 6.třídě.
Co jsme prožili v březnu 2015:
3.3. - projekt „Dílny“ na SPŠ v Táboře pro 9.tř.
3.3. – okresní kolo soutěže dětských recitátorů 1.stupně ZŠ. Adéla Benešová (3.třída) se umístila na
skvělém 1.místě a postupuje do krajského kola, které se koná 23.4. v Českém Krumlově.
Blahopřejeme!!!
6.3. - okresní kolo chemické olympiády.
9.3. - divadlo „Okýnko“ v MŠ – Vrbová víla pro 1. a 2.tř.
11.3. - projektový den na SPŠ v Táboře pro 8.tř.
12.3. - projekt SPŠ v Táboře – Den na VŠTE v Českých Budějovicích pro 9.tř.
13.3. - Maraton čtení v malšické knihovně.
18.3. - okresní pěvecká soutěž „ Jihočeský zvonek“. Iva Brunová (7.tř.) skončila ve stříbrném pásmu a
Markéta Kučerová (4.tř.) v pásmu bronzovém.
19.3. – přátelské florbalové setkání žáků 1.stupně ZŠ Malšice a ZŠ Želeč. Po vyrovnaném boji zvítězili
žáci ZŠ Želeč.
25.3.- Velikonoční dílna
Co jsme prožili v dubnu 2015:
1.4. - Den na podporu autismu v 6.tř.
7.4. - florbalový turnaj pro 1.stupeň v Chotovinách. Chlapci vybojovali z 9 týmů 4.místo.
10.4.- program primární prevence. 7.tř. – Zdravý sexuální život, 8.tř. – Práce na sobě jako základ
zdravých vztahů.
13.4. - pedagogická rada.
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14.4. - třídní schůzky.
13.- 16.4. - SCIO testy pro 5.tř. (ČJ, M, OPS, AJ).
16.4. - mobilní dopravní hřiště v Malšicích pro 1.st.
17.4. - program primární prevence. 6.tř. – Jak na pubertu, 9.tř. - Efektivní komunikace a asertivní
jednání.
23.4. - krajské kolo soutěže dětských recitátorů v Českém Krumlově. Naši školu i táborský okres
reprezentovala Adéla Benešová ze 3.třídy.
24.4. - divadlo „Kašpárek“ – Vodník Loužička pro 1. a 2.tř.
27.4. – vernisáž výtvarných prací a koncert malšických žáků ZUŠ Tábor v malšické galerii.
27.4. – Štafetový pohár na stadionu Míru v Táboře. Naše škola vybojovala 7.místo z 10 zúčastněných
škol.
27.4. - okresní kolo biologické olympiády. Naši školu reprezentoval Jan Cába (8.třída), který obsadil
12.místo.
28.4. - program primární prevence. 4.tř. – Vliv vrstevníků, 5.tř. – Sociální a emoční změny v pubertě.
28.4. – exkurze žáků 9.třídy do Prahy.
29.4. – dopravní výchova v Táboře pro 4.třídu.
Co jsme prožili v květnu 2015:
4.- 5.5. - v rámci projektu SPŠ Tábor dvoudenní exkurze pro žáky 9.třídy na přečerpávací vodní nádrž
Dlouhé Stráně na severní Moravě a do strojírenského závodu TAJMAC-ZPS v Otrokovicích.
6.5. – okresní kolo sportovní soutěže „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“. Naše školní
družstvo obsadilo 6.místo z 10 zúčastněných škol. Mezi jednotlivci nejvíce vynikli – Michal
Čadek(5.tř.) – 3.místo, Tomáš Hák(5.tř.) – 2.místo, Leontina Jelínková(6.tř.) – 2.místo, Tereza
Macholdová(6.tř.) – 2.místo.
Z 2.místa mezi jednotlivci si naši 3 žáci takto vybojovali postup do krajského kola, které se koná 28.5.
v Táboře !!!
12.5. - projekt „Dílny“ na SPŠ v Táboře pro žáky 8.tříd
13.5.- fotbal - McDonald´s Cup chlapci ( 1.- 3.tř.).
13.5. - okresní kolo matematické „Pythagoriády“,kterého se zúčastnili Tereza Macholdová (6.tř.) –
4.- 5.místo a Jan Cába (8.tř.) – 6.-10.místo.
14.5. – soutěž mladých zdravotníků pro žáky 2.stupně.
15.5. – krajské kolo Štafetového poháru žáků 1.stupně v Českých Budějovicích.
20.5. - fotbal McDonald´s Cup chlapci ( 4.- 5.tř.).
25.5. – Den otevřených dveří.
27.5 – atletický čtyřboj pro žáky 2.stupně v Táboře.
27.5. - pasování žáků 1.třídy na čtenáře v malšické galerii.
28.5. – krajské kolo sportovní soutěže „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“ v Táboře.
Co jsme prožili (a prožijeme) v červnu 2015:
2.6. – okresní přebor mladších chlapců v kopané. Naši chlapci obsadili 10.místo.
2.6. - školní výlety (1.třída – Čapí hnízdo Olbramovice, 2.,3.třída – Houbový park Roseč, 4.třída –
Husitské muzeum Tábor).
3. – 5.6.- vodácký kurz na raftech pro 9.tř.
9.6. - exkurze do Tábora (J.Hus) pro 7.tř.
9.6. - školní atletická olympiáda pro žáky 1.stupně
10.6. – projektový den na SPŠ Tábor pro žáky 9.tř.
11.6.- školní výlety (5.,6.tř. - Hluboká n.Vltavou – Lan.centrum)
11.6. – cyklovýlet 9.tř. (okolí Lužnice)
12.6.- paintball v Táboře - 9.tř.
17.6. – atletická olympiáda v Táboře pro žáky 1.stupně.
16. - 17.6 .- školní výlet ( 7.tř.- Mozolov)
17.6. - paintball v Táboře - 8.tř.
18.6. – pedagogická rada
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22.6. - Školní slavnost + Divadlo Víti Marčíka
26.6. – konec školního roku – vysvědčení !!!
29.,30.6. - ředitelské volno

DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků)
M.Nohavová, A.Jeličová, V.Kohoutková, J.Krejčířová – školení Čtenářská gramotnost
P.Klíma – seminář ČŠI
M.Pekařová – seminář SPC České Budějovice
M.Nohavová, V.Kohoutková – školení Čtenářská gramotnost
P.Vlčková – studium výchovný poradce České Budějovice
P.Klíma . – seminář (projekty)
P.Klíma, P.Maňásková – CLOUD
M.Nohavová, H.Dolejší, A.Jeličová, K.Albrechtová – seminář Moderní technologie ve výuce na
1.stupni
M.Nohavová, H.Dolejší, J.Krejčířová,V.Kohoutková, A.Jeličová, K.Albrechtová – seminář Čtenářská
gramotnost (Čtenářské dílny)
Všichni pedagogové – Třídní učitel jako lídr

VIII. Školní jídelna
Školní jídelna nabízí výběr ze 2 druhů jídel. Jídelníček je nabízen na www.zsmalsice.cz. Strávníci si
mohou objednávat přes portál strava.cz i z pohodlí domova a rodiče menších dětí mají větší
přehled o tom, co si jejich dítě vybírá za oběd. Tato forma odhlášek a přehlašování je u strávníků
velmi oblíbená a ukázala se jako dobrý krok ve zlepšování služeb jídelny.
Od října 2014 jsme začali na žádost pí Mayirichové (vedoucí dětského centra) dovážet stravu do
nového dětského zařízení – Mateřské a dětské centrum Mufík Tábor. V září 2015 jsme obdrželi
žádost dalšího zařízení z Tábora, které by mělo zájem od nás stravu odebírat. Bohužel jsme
museli z kapacitních důvodů odmítnout. Zástupkyně obou zařízení se na nás obrátily, jelikož se
jim líbilo sestavování našich jídelních lístků a trendy, které se snažíme v ŠJ zavádět.
Počet dětí v ZŠ stále narůstá, proto se zvýšila kapacita školní jídelny od 1.9.2015 na 370
strávníků.
V průběhu roku se vedoucí jídelny snaží zapojit stravovnu do chodu celé školy. Tento rok kolektiv
jídelny připravil zdravé pohoštění před třídními schůzkami, v mateřské škole prezentoval zdravé
pomazánky rodičům atd……
Statisticky:
Uvařené obědy: září 2014 - srpen 2015
zařízení

ZŠ Malšice

ZŠ Slapy
celkem

MŠ

12672

5624

18296

7-10let

15503

5943

21446

11-14 let

9832

1674

11506

15let

3342

zaměstnanci

7202

3342
732

7934

cizí strávníci
7385
7385
Úhrnem ŠJ připravuje stravu pro 450 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 12895
RS
5597
8431
 OS 9123
OS
4917
RS – ranní svačina, OS – odpolední svačina

Dovoz do Mateřského a dětského centra jsem vyčíslila mimo tabulku. Do tohoto zařízení jsme
vyvezli celkem 2082 ranních svačinek, 3488 obědů a 2090 odpoledních svačinek.
 Zaměstnanci školní jídelny:
ved.ŠJ
Brunová Iveta
ved.kuch. Drda Roman
kuch.
Křížovská Libuše
pom.kuch Matějčková Jitka
pom.kuch Blažková Anna
pom.kuch. Doudová Petra

IX. Školní družina
Vychovatelky: Helena Trojáčková – školní družina 1. odd.
Bc. Radka Křivánková – školní družina 2. odd. a školní klub
Bc. Radka Švadlenková – školní družina 3. odd.
Hodnocení plánu práce ve školní družině při Základní škole a Mateřské škole Malšice
ve školním roce 2014/2015
V tomto školním roce bylo zapsáno do školní družiny celkem 96 dětí a Školní klub
navštěvovalo 7 dětí z II. stupně Základní školy. V I. oddělení, které vedla vychovatelka Helena
Trojáčková, bylo zapsáno 33 dětí z 1. a 2. třídy. Stejný počet, tedy 33 dětí, bylo zapsáno i ve II.
oddělení, které vedla vychovatelka Radka Švadlenková. Ve III. oddělení bylo zapsáno do Školní
družiny 30 dětí a 7 dětí do Školního klubu. Po celý rok s dětmi pracovala vychovatelka Radka
Křivánková.
Hlavním cílem naší školní družiny bylo opět zabezpečení pravidelné výchovné náplně volného
času žáků s důrazem na odpočinek, pohyb a zájmové činnosti. Děti byly podněcovány k vlastní
aktivitě, nabídky činností byly dobrovolné. Každé dítě mohlo uplatnit a rozvíjet své schopnosti, vlohy
a talent.
V I. oddělení děti pracovaly podle plánu celoroční hry „Plavba s kapitánem Morisem, aneb
kamarádi na jedné lodi“. Z kartonu a papíru zhotovily loď, nakreslily námořníky a složily si svůj
námořnický pokřik. Pak se již s lodí „Bublinou“ vydaly na společnou plavbu. Při plnění úkolů hry
poznaly různé země, kraje, zvyky, tradice, život lidí a zvířat. Například ostrovy Ledové země, strašidel,
smíchu, indiánů, rytířů aj. Nejdůležitější však byla hra, zábava, legrace, rozvíjení kamarádských
vztahů, vzájemná pomoc a ohleduplnost. Všechny zážitky z této hry děti zapisovaly a hlavně kreslily
do „Lodního deníku“, ke kterému se s oblibou stále vracely. Hru jsme ukončili návratem domů na
„Ostrov pokladů“ do naší ŠD. S radostí jsme se prošli Malšicemi, navštívili úřad městyse, poštu a
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hledali jsme dle plánku poklad a přání ke Dni dětí. Shodli jsme se, že největší poklad máme doma, u
maminky a tatínka, kde je nám nejlépe. Při loučení s kamarády každý „námořník“ dostal diplom
s pochvalou za zdařilou plavbu a přáním krásných prázdnin.
V tomto roce jsme se také zapojili do výtvarné soutěže na téma „Hasiči“. Jeden obrázek
postoupil i do krajského kola. Též velmi hezké práce byly zaslány do celostátní soutěže a výstavy „Slet
berušek v Česku 2015. Účastnili jsme se i výstavy výtvarných prací v místní galerii.
Ve II. oddělení děti pracovaly dle stanoveného plánu. Na podzim tvořily a vyráběly šperky,
koláže a lesní srub z přírodnin. V zimním období malovaly obrázky na téma „Peklo“ a vyráběly dárky
pod stromeček. Děvčata, ale i několik chlapců, si zahráli na návrháře a vyráběli návrhy modelů pro
současnost, minulost a budoucnost. Všichni se učili kouzlům s voskovkami a vyráběli kouzelnické
květiny. Zdařilé byly i sádrové odlitky ruky, ale i poučná hra „Na kuchaře“, kde děti poznávaly zdravé
a nezdravé potraviny. V jarním období soutěžily a hrály pohybové hry převážně venku. Soutěže
v tanci, recitaci a legračním vymýšlení byly příjemnou relaxací pro všechny děti. Dopravní soutěž
s testem pro cyklisty děti zaujala i poučila. Oslava Dne dětí s různými soutěžemi byla zakončena
dramatizací pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký. S kamarády se rozloučily předáním drobných
dárků vyrobených z modelovací hmoty.
Pro děti III. oddělení bylo připraveno též mnoho zajímavých aktivit. Hodně činností bylo
spojeno s pobytem venku. Děti závodily, soutěžily a hrály různé míčové hry. Velmi je zaujala
netradiční olympiáda, kde plnily různé úkoly jako týmy i jako jednotlivci, např. hod holinkou, přesun
přes močál, kuličkové cvrnkání apod. K oblíbeným činnostem patřila výtvarná a pracovní činnost. Děti
zaujala kresba zmizíkem, bublinkové kresby, niťová technika a práce s keramickou hmotou.
Pravidelně obnovovaly nástěnky a výzdobu před školní družinou. Besedovaly na téma jak se chová
kamarád, jak se chovat při nehodě, požáru a různých situacích. Vyzkoušely si první pomoc, umělé
dýchání a ošetření drobných zranění. Během celého roku navštěvovaly místní knihovnu v rámci
programu „Celé Česko čte dětem“ četly knihu „Tobiáš Lolness – Život ve větvích“ od Timotea de
Fombelleha.
Pravidelná návštěva knihovny, půjčování knih, drobné soutěže, hádanky a hry, byly vždy
poučné a zábavné.
Všechna oddělení ŠD se také aktivně zapojila do činností ZŠ, např. Haloweenská diskotéka,
pořádaná žáky 9. třídy, Čertovská a Mikulášská nadílka, Vánoční a Velikonoční dílny, dárky pro
budoucí prvňáčky a karnevalová diskotéka.
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Mateřská škola

Mateřská škola při ZŠ Malšice, 391 75 Malšice 288
Vedoucí učitelka: Zdeňka Vondrušková. Učitelky: Marie Svobodová, Marcela Trsková, Hana
Marešová, Kateřina Peštová, Alena Šimáková, Mgr. Lucie Vondrušková
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 240,-Kč
měsíčně. Předškolní děti, které navštěvují MŠ posledním rokem, jsou od platby na 1 rok osvobozeny.
Školné lze platit jednorázovým příkazem z bankovního účtu nebo hotově u paní Křížovské v kanceláři
ZŠ, 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 2014/2015 je do MŠ zapsáno 85 dětí, z toho sedmi dětem byla odložena
povinná školní docházka o 1 rok. O přijetí dětí k docházce do mateřské školy rozhoduje ředitel ZŠ a
MŠ Malšice podle stanovených pravidel pro přijímání dětí k docházce.
Provoz MŠ probíhá ve čtyřech třídách. 4. třída- třída Modrých kytiček (10 dětí)- bude pobývat
během dopoledne v prostorách školní družiny. Ráno do 7 hodin a odpoledne 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 Petra Doudová.
Do jednotlivých tříd jsou děti rozděleny podle věku. V I. třídě nejmladších dětí (Sluníčka) je
zapsáno 27 dětí od 2,5 do 4 let věku,ve II. třídě (Berušky) je 22 dětí od 4 do 5 let, ve III.A třídě
(Červené kytičky) je 26 dětí ve věku od 5-ti do 6-ti let. Třída III.B (Modré kytičky), kde bude
dopolední činnost probíhat ve školní družině, je tvořena
sedmi dětmi s odkladem a třemi
předškoláky.
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 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 a hravou formou
získávat základy hry na zobcovou flétnu.
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 2014
jsme byli na výletě v ZOO Hluboká n. Vltavou a v Zážitkovém parku v Kovářově. V průběhu celého
roku přijíždějí do školky herečky z divadla Okýnko a Kašpárek, kouzelník, klauni a muzikanti s veselými
programy. Alespoň jednou v roce jedeme s našimi dětmi do Divadlo Oskara Nedbala v Táboře, aby
děti měly možnost poznat i jiné kulturní prostředí.
Učitelky se snaží zpříjemňovat pobyt dětí ve školce laskavým přístupem, vytvářejí estetické
prostředí a podporují kamarádské vztahy. Nastalé problémy řeší učitelky s rodiči ihned a zároveň
očekávají od rodičů jejich připomínky a návrhy k řešení. Působení mateřské školy i rodiny by mělo
být jednotné a to bude náš společný cíl.
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XI. Zhodnocení a závěr
Jsme rádi, že materiální podmínky v malšické školce i škole se stále vylepšují. Již se nemáme
na co vymlouvat, proto projekty a semináře v posledních letech zaměřujeme především na rozvoj
pedagogických kvalit, osobnostního i odborného růstu a komunikačních dovedností všech pedagogů.
Skutečnost, že školní rok 2014/15 končíme s nárůstem počtu žáků přes 200, snad potvrzuje dobře
nastoupenou cestu ZŠ a MŠ Malšice: Poctivé základní vzdělání v kulturním prostředí a příjemné
pracovní atmosféře je také program.

V Malšicích 14. září 2015
Zprávu vypracoval :
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Mgr. Pavel Klíma
ředitel ZŠ a MŠ Malšice

