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I. Úvod  
1. září 2016 se v malšické škole po 24 letech otevřely dvě první třídy pro 35 prvňáčků! To je asi 
nejdůležitější zpráva. Celkově usedlo do školních lavic 217 žáků, tedy rosteme a příští rok očekáváme 
další skok asi o 20 dětí.  
Měli jsme v lednu 2016 dilema: Uzavřít se pro okolní obce, "užívat si" tučných let v pohodlí devíti tříd 
a samozásobit se vlastní naplněnou školkou (k 1.9. máme v MŠ 85 dětí). Rozhodně by to nebylo fér 
vůči rodičům ze všech 18 obcí, kteří se k nám postupně naučili jezdit.  
S vedením malšické radnice jsme se ale rozhodli jít cestou obtížnější, myslím, že by tak činil každý 
ředitel. Nejde jen o to najít učebnu, ale i učitele, šatny, místo v jídelně, ..... samé radostné problémy. 
Již projektujeme na příští rok nové šatny, kabinety i třídy, protože očekáváme další třídu 
šesťáků. Navíc se povedlo do nového školního roku kvalitně doplnit učitelský sbor, to je také důležitá 
zpráva, školu dělají lidé.  
 
Stále si udržujeme i kvalitní odpolední program, nabídka kroužků pod školním klubem se rozšiřuje, již 
je jich 15 pro 21 skupin.  
 
Ve školce opět provozujeme 4 oddělení, 3 celodenní a 1 polodenní, vše pro 85 dětí. Tento počet i 
nadále zajišťuje dostatečnou naplněnost základní školy pro příští roky, strategie naplněné kvalitní 
školky se ukazuje jako dlouhodobé řešení pro malšické školství. 

 
 
 

Střípky ze školního roku 2016/2017 krok za krokem: 
 

START PRO ŠESTOU TŘÍDU 
Ve dnech 21. a 22. 9. 2016 proběhl již tradiční program pro šestou třídu s názvem Start. Tato 
dvoudenní akce spojená s přespáním ve škole má za cíl usnadnit kolektivu žáků přestup na druhý 
stupeň, vzájemné seznámení s novými spolužáky z okolních škol (Želeč, Slapy) a v neposlední řadě 
posílení přátelských vazeb ve školné třídě.  
Dvacet osm žáků letošní šesté třídy si vyzkoušelo množství aktivit zaměřených na týmovou 
spolupráci. Vzájemnou komunikaci prohlubovali při řešení společných úkolů. Společným zážitkem 
bylo hraní terénních her v lese, večerní táborák i přespání v tělocvičně. Diskutovalo se o hodnotách 
postav v modelovém příběhu či typických vlastnostech kluků a holek. Odhalování majitele oblíbeného 
předmětu přispělo k vzájemnému poznávání. Program žáci hodnotili velmi kladně. Přípravný tým 
učitelů školy věří, že se tento vklad do klimatu šesté třídy nyní i v budoucích letech základní školní 
docházky bohatě zúročí. 
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Děti do bruslí 
Projektu Děti do bruslí se zúčastnilo 51 dětí  z obou prvních tříd a MŠ. V deseti lekcích si děti hravou 
formou osvojily základy bruslení a zdokonalily se v technice bruslení, to vše na soběslavském zimním 
stadionu. Bylo krásné sledovat vývoj bruslení především školkových dětí. Slavnostního předávání 
diplomů na závěr kurzu se kromě rodičů zúčastnila i paní starostka a pan ředitel. Již jsme pro 
všeobecnou spokojenost domluvili pokračování v příštím školním roce. 

 

11. ROČNÍK 
ČESKOMORAVSKÉHO KUTÁLENÍ 

 Ve dnech 15. a 16. června se uskutečnil již jedenáctý ročník Českomoravského kutálení. Vyjeli 
jsme v 7:45 ráno, se zastávkou na benzínové pumpě a u Mc Donald’s. v 10:40 jsme dorazili do VIDA! 
Science v Brně (vědecké centrum, kde si každý může vyzkoušet na vlastní kůži různé experimenty). 
Tam nás čekal zábavný program nazvaný Vynálezci. 

Do Babic jsme přijeli v 16:30 a přivítali se s babickými učiteli a žáky. Potom následovala 
večeře. V 22:00 byla (nedodržovaná) večerka. 

Druhý den pršelo a bouřilo. Přesto jsme v sedm hodin vstali a v půl deváté nás čekalo první 
utkání. Postupně se sehrály zápasy v přehazované, vybíjené, fotbalové, florbalové a softbalové 
utkání.  Malšice vyhrály tři disciplíny a Babice zbylých šest. Sice jsme museli velký putovní míč předat 
Babicím, ale pevně věříme, že ho příští rok předají Babice zase nám. Letošní ročník Českomoravského 
kutálení se vydařil a zase jsme bohatší o nové zážitky!  

T. BRODINOVÁ, 6. třída 

 

MALŠICKÝ ADVENTNÍ TRH 
pořádaný ženami z Klubu přátel školy.  
Opět jsme našim žákům připomněli, jak je krásné vstát, nechat se dovézt do školy, kde svítí světlo, 
hřeje topení, usmívá se paní učitelka a voní oběd. A že ne každý si tohoto luxusu může dopřát, třeba 
děti v Africe. Malšičtí žáci tedy také chtějí přispět do kasičky pro Roberta z Ugandy. Jedinou jejich 
šancí je vyrobit dáreček, který vy si koupíte na trhu. Tedy: Čekáme na VÁS! Rádi vám k tomu 
zazpíváme. 
O adopci na dálku více na www.zsmalsice.cz 

 

Uskutečnil se tradiční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ MALŠICE (ve středu 17.5.2017) 
PROGRAM: 
Dopoledne - všechny hodiny byly otevřené 
13:30-14:30 - florbalové utkání ZŠ Malšice - ZŠ Želeč 
14:30-16:30 -  úspěšné "minutové kurzy" 
 
+ jsme umožnili prohlídku nových prostor dílen, kuchyňky, jazykové učebny,.... 

 

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.  

mailto:zsmalsice@seznam.cz
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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 –  6 tříd 
                                 2. stupeň - 6. až  9. ročník -   4 třídy 
                                      CELKEM  v roce 2016/17  217 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 
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 1.9.2016:    

1.A 18 

1.B 17 

2.tř. 27 

3.tř. 20 

4.tř. 20 

5.tř. 27 

6.tř. 29 

7.tř. 21 

8.tř. 24 

9.tř. 17 
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 Rozmístění žáků 9., 8. a 7.ročníku -  školní rok 2016/17: 
9. ročník   
 

Banýrová Magda  Kuchař/Číšník      

Boháč Jakub Technické lyceum 

Brunová Iva  Kuchař/Číšník pro pohostinství  

Buřič Adam  Truhlář                                               

Hronová Karolína  Stravovací a ubytovací služby  

 Jeník Daniel Spojový mechanik       

Jošt Filip Informační technologie    

Kluzáková Nikol Táborské soukromé gymnázium a základní škola. S.r.o.  

Kopečná Eliška Obchodní akademie (podnikání a mezinárodní obchod)              

Kortus Vladimír Mechanik, elektronik- digitální technika            

Křivánek Jakub Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat             

Pekařová Alexandra Střední uměleckoprůmysklová škola sv. Anežky České, obor: užitá fotografie a média       

Staňová Lucie Táborské soukromé gymnázium a základnáí škola, s.r.o.     

Tůmová Jana Střední průmyslová škola oděvní, obor: Modelářství a návrhářství oděvů    

Vesecký Michal Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o., obor: Bezpečnostně právní činnost trivis   

Žirovnická Tereza Gymnázium Pierra de Coubertina             

 
z 5. ročníku   
- 
 
V tomto školním roce dále opustili školu tito žáci (mimo 9.tř.): 
Michael Záhorovský – 1.B, přestup do ZŠ Praha 9 Na Balabence 
 
Během školního roku začali navštěvovat školu tito žáci (mimo 1.tř.): 
Michal Vesecký – 9.tř. 
Marián Dubský – 7.tř. 
Marek Kačírek – 1.A  
Radim Kramář – 2.tř. 
Jan Kratěna – 2.B 
Vanesa Dytrychová – 5.tř. 
Martin Hruška – 6.tř. 
Natálie Surá – 6.tř. 
Anna Švecová – 6.tř. 
Ondřej Podzimek – 6.tř. 
Aneta Lišková – 6.tř. 
Jakub Hartel – 6.tř. 
Matěj Ryba – 6.tř. 
Adéla Vomastková – 2.tř. 
Petr Vomastek – 2.tř. 
 
Integrované děti:      35 (z toho s IVP :    6,    na 1. st. : 2, na 2.st.: 4) 
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IV. Údaje o  inspekcích 
V tomto školním roce neproběhla návštěva ČŠI. 
 

V. Údaje o pracovnících školy 

Pedagogičtí pracovníci Třídnictví Vyučuje 
předměty 

Počet žáků 

Mgr. Pavel Klíma  VV  

Mgr. Pavla Maňásková  TV, Z  

Mgr. Alena Jeličová 1.A 1.st., VV 18 

Mgr. Lenka Kubrová 1.B 1.st., VV 17 

Mgr. Klára Albrechtová 2.tř. 1.st., HV 27 

Mgr. Hana Dolejší 3.tř. 1.st., AJ 20 

Mgr. Martina Nohavová 4.tř. 1.st., AJ 20 

Mgr. Karel Vlček 5.tř M, TV, Inf.,FG 27 

Mgr. Michal Kramář 6.tř. ČJ, OV, EV, Inf 29 

Mgr. Petra Vlčková 7.tř. AJ, NJ, vých. por. 21 

Mgr. Lucie Šilhavecká 8.tř. CH, Př,  PČ, HV 24 

Mgr. Jana Krejčířová 9.tř. ČJ, D,  17 

Jan Svoboda  M, F, Z, PČ  

Mgr. Jana Randlová  AJ, NJ  

 
Asistent pedagoga: Lenka Křířová (v 8.tř)  
 
Funkci výchovného poradce zastávala Mgr. Petra Vlčková. Poradí s rozmisťovacím řízením a 
přihláškami na střední školy, mají 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, Alena Křížovská ml. 
 

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: 
Mgr. Martina Nohavová, Marcela Trsková 

VI.  Výkon státní správy 
přijetí do ZŠ …  45 
o odkladu pov. šk. doch. … 7 
o prominutí poplatku za MŠ, ŠD či ŠK … 2 
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VII.  Další údaje o škole   

   …zájmové kroužky na škole – ŠKOLNÍ KLUB: 
Pěvecký kroužek –  
MŠ – pí  M.Trsková (středa 14,15 – 15,00 hod.) 
Pohybové hry –  
MŠ – pí A.Šimáková (čtvrtek 13,10 – 14,00 hod.) 
1x za 14 dnů – sudý týden 
Flétnička-  
MŠ – pí L.Vondrušková (pondělí 12,30 – 13,30 hod.) 
Keramický kroužek – 
MŠ – pí K. Peštová (úterý 14,40 – 16,10 hod.) 
1. – 2. třída – pí J.Bonaventurová (čtvrtek 12,45 -14,15 hod.) 
3. – 5. třída – pí K.Peštová (pondělí 14,40 -16,10 hod.) 
Výtvarný kroužek – 
2. – 5. třída – pí M.Nohavová (úterý 13,30 -14,30 hod.) 
6. – 9. třída – p. P.Klíma (pátek 13,30 -14,30 hod.) 
Florbal – 
4. – 5. třída - chlapci –  p. K.Vlček (úterý 13,25 -14,10 hod.)  
5. – 9.třída –  dívky   –  p. K.Vlček (středa 13,20-14,05 hod.)  
6. – 9. třída – chlapci – p. K.Vlček (středa 14,20-15,05 hod.) 
1. – 3. třída – dívky, chlapci – pí P.Maňásková (čtvrtek 14,00 – 14,45 hod.) 
4. třída – dívky – pí P.Maňásková (čtvrtek 14,00 – 14,45 hod.) 
Sportovní hry – 
1. – 3. třída – dívky, chlapci -  pí T.Dvořáková (čtvrtek 13,10 -13,55 hod.)  
1x za 14 dnů – lichý týden  
Turistický kroužek – 
3. – 9. třída – pí R.Švadlenková 
Celodenní výlety se uskuteční 1x za měsíc vždy v sobotu. 
Šikovná vařečka – 
2. – 5. třída – pí I.Brunová (pondělí 12,40 - 14,10 hod.) 
Paličkování – 
2. – 9. třída – pí M.Prchlíková (pátek 12,45 -15,00 hod.) 
Pro začátek je nutné si pořídit krajkářské pomůcky v hodnotě 300,- Kč. 
Basketbal – 
5. – 9. třída – sl. A.Křivánková (pondělí 13,30 – 15,00 hod.)  
Pěvecký kroužek –  
1.-5. třída -  pí L.Šilhavecká (úterý 12,25 – 13,10 hod.) 
Šachový kroužek – 
1.-9. třída – p.M.Kramář (středa, pátek 13,20 – 14,05 hod.) 
Hraní na flétnu ve skupině – 
1.-2. třída – pí L.Kubrová (pondělí 11,45 – 12,30 hod.) 
Cvičení  pro rodiče a děti– (pondělí 16,00-17,00h.)  
– pí H.Trojáčková, H.Dolejší 

 
 

Exkurze: 
Listopad -  vzdělávací projekt Planeta Země „Filipíny – za obry a trpaslíky“ v táborském kině pro 6.a 
7.tř. 
Duben – exkurze 1.B do táborského muzea,  návštěva žáků 8.tř. Úřadu práce v Táboře k volbě 
povolání. 
Červen – exkurze pro žáky 7. a 9.tř. – Koloděje – korunovační klenoty. 
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Výlety: 
1.A – Tábor 
1.B -  Ekocentrum Olbramovice 
2.tř. – Ekocentrum Olbramovice 
3.tř. – Pohádková kovárna Selibov 
4.tř.-  Pohádková kovárna Selibov 
5.tř. – Tábor 
6.tř. - Techmánia Plzeň 
7.tř. – Techmánia Plzeň 
8.tř. - Aquapark Čestlice 
9.tř.– paintball Tábor 

 

LVVZ – únor 2017 – Pec pod Sněžkou  - žáci 7. – 9. tř.(27 žáků) 

 

Kulturní akce 
Divadelní představení: 
říjen– divadlo v MŠ „Jak se uspává příroda“ pro 1. a 2.třídu. 
listopad – divadlo Spektrum v Sezimově Ústí „ Včelí medvídci“ pro 1., 2.,3.tř., divadlo  v MŠ – Strašidlo 
školidlo pro 1 a 2.tř. 
prosinec – divadlo v MŠ „Už aby byly Vánoce“ pro  1.- 2.tř. 
únor -  divadlo v MŠ „Nafoukaná meluzína“ pro MŠ a  1.a 2.tř. ZŠ. 
březen – divadlo v Táboře – Zlatovláska pro 3. a 4.tř. 
duben - divadlo V MŠ – Jarní písnička pro  1. a 2.tř., divadlo v MŠ – Adolf Dudek pro 1.a 2.tř.  
 
  
 

Sportovní akce 
září – v Brně se uskutečnilo republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů.Z našich 
žáků se na tento velký závod přes okresní a krajské kolo probojovala žákyně 8.třídy Leontina 
Jelínková. V soutěži, která je pod patronací olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho 
si závodníci poměřují síly v deseti disciplinách – sprint na 60 m, skok daleký, hod medicinbalem, 
shyby, přeskoky přes švihadlo, trojskok, kliky, leh-sedy, hod kriketovým míčkem, běh na 1000m , 
plavání nebo dribling basketbalovým míčem. Leontina se po náročném dvoudenním desetiboji 
umístila na 43.místě z 86.zúčastněných závodnic.   
říjen –  - branný závod  „ O Pohár Městské policie Tábor“ na Harrachovce. Z  náročné soutěže 
smíšených čtyřčlenných družstev za velmi nepříznivého počasí přivezla naše škola diplomy i poháry. 
Družstvo 7.třídy ve složení –  Eliška Jurečková, Natálie Jurečková, Ondřej Kupka a Michal Čadek  
obsadilo 4.místo a na skvělém 1.místě se umístilo družstvo ve složení - Nela Kupková, Eliška 
Steinbachová, Jaroslav Šerý a Jan Kníže ! Celkem soutěžilo 12 družstev. V kategorii 8.tříd v konkurenci 
11 týmů na 4.místě skončilo družstvo ve složení – Anežka Dolejší, Julie Hubáčková, Miroslav Holub a 
Tomáš Douda o opět na skvělém 1.místě se umístilo družstvo ve složení Tereza Macholdová, Leontina 
Jelínková, Erik Mares a Michal Vlk. 
listopad - okresní přebor ve florbalu mladších dívek  (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí  - 4.místo z 12 
zúčastněných týmů, okresní přebor ve florbalu mladších chlapců (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí. – 3.místo 
z 9 zúčastněných týmů, okresní přebor ve florbalu starších chlapců (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 
2.místo z 10 zúčastněných týmů, okresní přebor ve florbalu starších dívek  (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí 
– 2.místo z 15 zúčastněných týmů. 
prosinec – školní vánoční turnaj ve stolním tenise. V kategorii 3. až 5.tř. - 1.místo David Hák, 2.místo 
Vít Štengl, 3.místo Filip Čížek. V kategorii 6. a 7.tř. – 1.místo Jiří Novák, 2.místo Jakub Beneš, 3.místo 
Jaroslav Šerý. V kategorii 8. a 9.tř. – 1.místo Michal Vlk, 2.místo Tomáš Douda, 3.místo Erik Mares. 
leden - zahájení kurzu bruslení na zimním stadionu v Soběslavi pro 1.tř.ZŠ a MŠ. Děti absolvují 10 
lekcí pod vedením zkušených instruktorů bruslení, školní šachový turnaj. 
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únor- přebor základních škol 5.tříd ve vybíjené. Naši chlapci vybojovali ze 16 zúčastněných týmů 9 
místo. 
březen– zahájení plaveckého výcviku v Táboře  pro MŠ a  2. – 4.tř. ZŠ, okresní kolo sportovní soutěže 
„Odznak všestrannosti olympijských vítězů“. Naše školní družstvo obsadilo 4.místo z 9 zúčastněných 
škol. Mezi jednotlivci nejvíce vynikli – Markéta Macholdová(5.tř.) –  1.místo, Leontina Jelínková(8.tř.) 
– 2.místo, Eliška Jurečková(7.tř.) – 3.místo. 
duben – florbalový turnaj dívek 1.stupně v  Chotovinách. Děvčata vybojovala z10 týmů  5.místo, 
florbalový turnaj chlapců 1.stupně v  Chotovinách. Naši chlapci vybojovali z 9 týmů  4.místo. 
květen - fotbal McDonalds Cup chlapci ( 1.- 3.tř.).Tým nejmenších chlapců vybojoval nádherné 
3.místo ze 21. zúčastněných škol, fotbal McDonalds Cup chlapci ( 4.- 5.tř.).Starší chlapci se umístili na 
7.místě ze 17 zúčastněných škol, soutěž „Mladý záchranář v akci“. Družstvo mladších žáků ve složení 
Martin Křivánek, Gabriela Julie Šáfrová, Jan Mrzena, David Široký, Matyáš Dvořák v doprovodu Radky 
Křivánkové vybojovalo 3.místo v kraji, krajské kolo sportovní soutěže „Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů“ v Táboře. Soutěže se zúčastnili – Markéta Macholdová (5.tř.), Eliška Jurečková, 
David Jošt (7.tř.) a Leontina Jelínková (8.tř.).Nejlépe se vedlo Leontině Jelínkové, která se umístila na 
2.místě a bojuje s počtem dosažených bodů o nominaci na republikové finále, které se koná 8. – 10.9. 
v Brně ! 
červen - školní atletická olympiáda pro žáky 1.stupně, okresní přebor mladších chlapců v kopané. Naši 
chlapci vybojovali v sestavě – Ondřej Kupka, Jaroslav Šerý, Lukáš Šerý, Jan Šerý, Michal Čadek, Jan 
Kníže, Tomáš Pražan, Jiří Novák, Martin Hruška, Vladimír Malý a Denis Prouza krásné 1.místo , 
11.ročník Českomoravského kutálení v Babicích na Moravě (sportovní klání v  míčových hrách – 
florbal, kopaná, vybíjená, přehazovaná, softbal ).47 dětí z 2.stupně a 3 pedagogové strávili krásné 2 
dny v moravské základní škole v Babicích u Uherského Hradiště. Cílem společné akce je nejen vyhrát 
putovní míč, ale poznat jiný kraj, jiný mrav, navázat přátelství. Jelikož jsme míč letos zanechali na 
Moravě, příští rok jsou moravští přátelé zase pozváni na odvetu k nám do Malšic, atletická olympiáda 
v Táboře pro žáky 1.stupně. Medaili a diplom vybojoval žák 1.B Marek Kazda, který v běhu na 50 m 
doběhl na 1.místě a v hodu míčkem obsadil 3.místo. 
 
 
 

Úspěchy v soutěžích 
 
Všem učitelům, kteří žáky připravují, děkujeme. Plně jejich práce zapadá do plánu práce s nadanými 
žáky. 
 
8. - 9.9.- republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů - žákyně 8.třídy Leontina 
Jelínková se umístila na 43.místě z 86.zúčastněných závodnic.   
5.10. - branný závod  „ O Pohár Městské policie Tábor“ na Harrachovce.  Družstvo 7.třídy ve složení –  
Eliška Jurečková, Natálie Jurečková, Ondřej Kupka a Michal Čadek  obsadilo 4.místo a na skvělém 
1.místě se umístilo družstvo ve složení - Nela Kupková, Eliška Steinbachová, Jaroslav Šerý a Jan Kníže ! 
Celkem soutěžilo 12 družstev. V kategorii 8.tříd v konkurenci 11 týmů na 4.místě skončilo družstvo ve 
složení – Anežka Dolejší, Julie Hubáčková, Miroslav Holub a Tomáš Douda o opět na skvělém 1.místě 
se umístilo družstvo ve složení Tereza Macholdová, Leontina Jelínková, Erik Mares a Michal Vlk. 
8.11. – okresní přebor ve florbalu mladších dívek  (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí  - 4.místo z 12 
zúčastněných týmů. 
10.11. - okresní přebor ve florbalu mladších chlapců (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí. – 3.místo 
 z 9 zúčastněných týmů. 
21.11. - okresní přebor ve florbalu starších chlapců (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 2.místo z 10 
zúčastněných týmů. 
23.11. - okresní přebor ve florbalu starších dívek  (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 2.místo z 15 
zúčastněných týmů. 
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19.12. – školní vánoční turnaj ve stolním tenise. V kategorii 3. až 5.tř. - 1.místo David Hák, 2.místo Vít 
Štengl, 3.místo Filip Čížek. V kategorii 6. a 7.tř. – 1.místo Jiří Novák, 2.místo Jakub Beneš, 3.místo 
Jaroslav Šerý. V kategorii 8. a 9.tř. – 1.místo Michal Vlk, 2.místo Tomáš Douda, 3.místo Erik Mares. 
1.2. - okresní kolo olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně - Tereza 
Žirovnická (9.tř.) - 5.místo a Anežka Dolejší (8.tř.) – 28.místo. 
7.2. – okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Naši školu reprezentoval žák 8.třídy Erik 
Mares, který vybojoval skvělé 1.místo a postoupil tak do krajského kola v Českých Budějovicích.  
14.2. - okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnili dva žáci – Jaroslav 
Šerý (7.tř.) – 15.místo a Tereza Macholdová (8.tř.) – 10.místo. 
21.2. - okresní kolo zeměpisné olympiády. Zúčastnily se dvě žákyně ze 6.třídy – Elen Skaláková – 
4.místo a Tereza Brodinová – 9.místo. 
23.2. – přebor základních škol 5.tříd ve vybíjené. Naši chlapci vybojovali ze 16 zúčastněných týmů 9 
místo. 
9.3. - okres.kolo soutěže dětských recitátorů pro 1.stupeň. Michal Kubašák (4.tř.) se umístil na 
vynikajícím 1.místě a postupuje do krajského kola v Českém Krumlově! 
10.3. - okres.kolo soutěže dětských recitátorů pro 2.stupeň. Eliška Nohavová (6.tř.) vybojovala 
3.místo. 
13.3.- krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Erik Mares (8.tř.) skončil na pěkném 
4.místě. 
16.3. – pěvecká soutěž „Jihočeský zvonek“. Eliška Steinbachová (7.tř.) se umístila ve stříbrném 
pásmu, Markéta Kučerová (6.tř.) a Karin Hladíková (4.tř.) skončily v pásmu bronzovém. 
29.3. – okresní kolo sportovní soutěže „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“. Naše školní 
družstvo obsadilo 4.místo z 9 zúčastněných škol. Mezi jednotlivci nejvíce vynikli – Markéta 
Macholdová(5.tř.) –  1.místo, Leontina Jelínková(8.tř.) – 2.místo, Eliška Jurečková(7.tř.) – 3.místo. 
10.4. - florbalový turnaj dívek 1.stupně v  Chotovinách. Děvčata vybojovala z10 týmů  5.místo. 
11.4. - florbalový turnaj chlapců 1.stupně v  Chotovinách. Naši chlapci vybojovali z 9 týmů  4.místo. 
28.4. - krajské kolo soutěže dětských recitátorů v Českém Krumlově. Naši školu reprezentoval  
okresního kola Michal Kubašák (4.tř.). 
10.5.-  fotbal McDonalds Cup chlapci ( 1.- 3.tř.).Tým nejmenších chlapců vybojoval nádherné 3.místo 
ze 21. zúčastněných škol ! 
15.5. – okresní kolo matematické Pythagoriády. Naši školu reprezentovali tito žáci – Antonín Pech, 
Anežka Vlčková, David Hák (4.tř.), Marek Neužil (5.tř.), Elen Skaláková, Tereza Brodinová, Markéta 
Kučerová, Klára Prchlíková (6.tř.).Nejlepší výkon předvedla Elen Skaláková, která se umístila na 
14.místě z 53 soutěžících. 
16.5. - fotbal McDonalds Cup chlapci ( 4.- 5.tř.).Starší chlapci se umístili na 7.místě ze 17 
zúčastněných škol. 
18.5. – soutěž „Mladý záchranář v akci“. Družstvo mladších žáků ve složení Martin Křivánek, Gabriela 
Julie Šáfrová, Jan Mrzena, David Široký, Matyáš Dvořák v doprovodu Radky Křivánkové vybojovalo 
3.místo v kraji. 
22.5. – krajské kolo sportovní soutěže „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“ v Táboře. Soutěže 
se zúčastnili – Markéta Macholdová (5.tř.), Eliška Jurečková, David Jošt (7.tř.) a Leontina Jelínková 
(8.tř.).Nejlépe se vedlo Leontině Jelínkové, která se umístila na 2.místě a bojuje s počtem dosažených 
bodů o nominaci na republikové finále. 
8.6. – okresní přebor mladších chlapců v kopané. Naši chlapci vybojovali v sestavě – Ondřej Kupka, 
Jaroslav Šerý, Lukáš Šerý, Jan Šerý, Michal Čadek, Jan Kníže, Tomáš Pražan, Jiří Novák, Martin Hruška, 
Vladimír Malý a Denis Prouza krásné 1.místo !!! 
21.6. – atletická olympiáda v Táboře pro žáky 1.stupně. Medaili a diplom vybojoval žák 1.B Marek 
Kazda, který v běhu na 50 m doběhl na 1.místě a v hodu míčkem obsadil 3.místo. 
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Ostatní akce 
 
Co jsme prožili v září 2016: 
8. - 9.9.- v Brně se uskutečnilo republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů.Z našich 
žáků se na tento velký závod přes okresní a krajské kolo probojovala žákyně 8.třídy Leontina 
Jelínková. V soutěži, která je pod patronací olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho 
si závodníci poměřují síly v deseti disciplinách – sprint na 60 m, skok daleký, hod medicinbalem, 
shyby, přeskoky přes švihadlo, trojskok, kliky, leh-sedy, hod kriketovým míčkem, běh na 1000m , 
plavání nebo dribling basketbalovým míčem. Leontina se po náročném dvoudenním desetiboji 
umístila na 43.místě z 86.zúčastněných závodnic.  Blahopřejeme !!! 
21. - 22.9. -  v rámci programu primární prevence se uskutečnila akce „Start pro 6.třídu“pod vedením 
třídního učitele Mgr. Michala Kramáře, metodičky prevence Mgr. Pavly Maňáskové a  Mgr. Karla 
Vlčka.Cílem akce bylo seznámit se , poznat se  a stmelit nově vzniklý kolektiv ze stávajících malšických 
žáků a nově příchozích spolužáků ze Želče či Slap. Využily jsme prostory školy, tělocvičny, školního 
hřiště, lesa, večer společné opékání špekáčků u ohně, spaní a strava ve škole. Akce byla velice zdařilá 
a věříme, že nový kolektiv bude vzájemně  
dobře fungovat. 
22.9 – třídní schůzky pro 1.třídy 
26. – 30.9. – „Edison“ -  multikulturní projekt v anglickém jazyce se zaměřením na poznávání cizích 
kultur.V rámci tohoto projektu navštívilo naši školu a ZŠ Želeč osm zahraničních studentů z různých 
koutů světa ( Mexiko, Ukrajina, Gruzie, Jordánsko, Pakistán, Hong Kong, Maroko, Irán).Stážisté  si 
dopoledne  připravili pro žáky zajímavý interaktivní program v rámci výuky a odpoledně se věnovali 
společným sportovním či kulturním aktivitám.  
 29.9. – dopravní výchova v Táboře pro  žáky 4.tř.  
 
Co jsme prožili v říjnu 2016: 
5.10. - branný závod  „ O Pohár Městské policie Tábor“ na Harrachovce. Z  náročné soutěže 
smíšených čtyřčlenných družstev za velmi nepříznivého počasí přivezla naše škola diplomy i poháry. 
Družstvo 7.třídy ve složení –  Eliška Jurečková, Natálie Jurečková, Ondřej Kupka a Michal Čadek  
obsadilo 4.místo a na skvělém 1.místě se umístilo družstvo ve složení - Nela Kupková, Eliška 
Steinbachová, Jaroslav Šerý a Jan Kníže ! Celkem soutěžilo 12 družstev. V kategorii 8.tříd v konkurenci 
11 týmů na 4.místě skončilo družstvo ve složení – Anežka Dolejší, Julie Hubáčková, Miroslav Holub a 
Tomáš Douda o opět na skvělém 1.místě se umístilo družstvo ve složení Tereza Macholdová, Leontina 
Jelínková, Erik Mares a Michal Vlk.! Blahopřejeme!!! 
11.10. – třídní schůzky. 
12.10. – vědomostní soutěž „Přírodovědný klokan“ pro žáky 8. a 9.třídy. 
20.10. – divadlo v MŠ „Jak se uspává příroda“ pro 1. a 2.třídu. 
 
Co jsme prožili v listopadu 2016: 
1.11. – vzdělávací projekt Planeta Země „Filipíny – za obry a trpaslíky“ v táborském kině pro 6.a 7.tř. 
3.11. – divadlo Spektrum v Sezimově Ústí „ Včelí medvídci“ pro 1., 2.,3.tř. 
3.11. – třídní schůzky 1.A a 1.B 
3.- 8.11. – SCIO testy pro 9.třídu (český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk a obecné 
studijní předpoklady). 
8.11. – okresní přebor ve florbalu mladších dívek  (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí  - 4.místo z 12 
zúčastněných týmů. 
10.11. - okresní přebor ve florbalu mladších chlapců (6.a 7.tř.) v Sezimově Ústí. – 3.místo 
 z 9 zúčastněných týmů. 
16.11. – festival „Jeden svět – příběhy bezpráví“ – beseda s pamětníkem L.Křivánkem pro žáky 8.a 
9.tř. 
21.11. - okresní přebor ve florbalu starších chlapců (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 2.místo z 10 
zúčastněných týmů. 
22.11. - divadlo  v MŠ – Strašidlo školidlo pro 1 a 2.tř. 
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23.11. - okresní přebor ve florbalu starších dívek  (8.a 9.tř.) v Sezimově Ústí – 2.místo z 15 
zúčastněných týmů. 
Všem účastníkům florbalových turnajů blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy 
!!! 
 
Co jsme prožili v prosinci 2016: 
2.12. – výchovně vzdělávací program „Zdravá výživa“ pro žáky 1. – 4.tř. 
4.12. – zpívání školního pěveckého sboru na Vánočním trhu v Malšicích. 
7.12 - Adventní dílna. 
7.12. - divadlo v MŠ „Už aby byly Vánoce“ pro  1.- 2.tř.   
 
12.11. - program primární prevence realizovaný paní S.Kadlecovou SEMAFÓR o.s.  
(1.tř. – Zlobílek, 2.tř. – Přísloví, 3.tř.- 5 dobrých rad, 4.tř. – Šikana, 5.tř.- Vztahy ve třídě). 
 
19.12. – školní vánoční turnaj ve stolním tenise. V kategorii 3. až 5.tř. - 1.místo David Hák, 2.místo Vít 
Štengl, 3.místo Filip Čížek. V kategorii 6. a 7.tř. – 1.místo Jiří Novák, 2.místo Jakub Beneš, 3.místo 
Jaroslav Šerý. V kategorii 8. a 9.tř. – 1.místo Michal Vlk, 2.místo Tomáš Douda, 3.místo Erik Mares. 
 
22.12. – vánoční zpívání u stromečku ve škole. 
 
Co jsme prožili v lednu 2017: 
4.1. – zahájení kurzu bruslení na zimním stadionu v Soběslavi pro 1.tř.ZŠ a MŠ. Děti absolvují 10 lekcí 
pod vedením zkušených instruktorů bruslení. 
10.1. – třídní schůzky. 
18.1. a 19.1. – muzikoterapie „Bubny ve škole“ pro 3.,4.,5.,6.,7.tř. 
20.1.- cestopisný pořad „ Nepál – řeka Karnali“ pro žáky 8. a 9.tř. 
23.1. – pedagogická rada.  
31.1 – školní šachový turnaj. 
31.1. – pololetní vysvědčení. 
 
Co jsme prožili v únoru 2017: 
1.2. - okresní kolo olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně - Tereza 
Žirovnická (9.tř.) - 5.místo a Anežka Dolejší (8.tř.) – 28.místo. 
2.2. – školní šachový turnaj. 
3.2. – pololetní  prázdniny. 
7.2.  - divadlo v MŠ „Nafoukaná meluzína“ pro MŠ a  1.a 2.tř. ZŠ. 
7.2. – okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Naši školu reprezentoval žák 8.třídy Erik 
Mares, který vybojoval skvělé 1.místo a postoupil tak do krajského kola v Českých Budějovicích. 
Blahopřejeme!!! 
14.2. - okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnili dva žáci – Jaroslav 
Šerý (7.tř.) – 15.místo a Tereza Macholdová (8.tř.) – 10.místo. 
15.2. – školní kolo recitační soutěže.    
18. - 24.2. – lyžařský kurz  v Krkonoších (Pec pod Sněžkou). Zúčastnilo se 28 žáků ze 6. – 9.třídy. 
21.2. - okresní kolo zeměpisné olympiády. Zúčastnily se dvě žákyně ze 6.třídy – Elen Skaláková – 
4.místo a Tereza Brodinová – 9.místo. 
23.2. – přebor základních škol 5.tříd ve vybíjené. Naši chlapci vybojovali ze 16 zúčastněných týmů 9 
místo. 
27.2. – 5.3 - jarní prázdniny. 
 
Co jsme prožili v březnu 2017: 
7.3. - zahájení plaveckého výcviku v Táboře  pro MŠ a  2. – 4.tř. ZŠ. 
9.3. - okres.kolo soutěže dětských recitátorů pro 1.stupeň. Michal Kubašák (4.tř.) se umístil na 
vynikajícím 1.místě a postupuje do krajského kola v Českém Krumlově! 
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10.3. - okres.kolo soutěže dětských recitátorů pro 2.stupeň. Eliška Nohavová (6.tř.) vyrecitovala 
3.místo. 
13.3.- krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Erik Mares (8.tř.) skončil na pěkném 
4.místě. 
16.3. – pěvecká soutěž „Jihočeský zvonek“. Eliška Steinbachová (7.tř.) se umístila ve stříbrném 
pásmu, Markéta Kučerová (6.tř.) a Karin Hladíková (4.tř.) skončily v pásmu bronzovém. 
17.3. – matematická soutěž „Matematický klokan“ pro 2. – 9.třídu. 
27.3. – divadlo v Táboře – Zlatovláska pro 3. a 4.tř. 
29.3. – okresní kolo sportovní soutěže „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“. Naše školní 
družstvo obsadilo 4.místo z 9 zúčastněných škol. Mezi jednotlivci nejvíce vynikli – Markéta 
Macholdová(5.tř.) –  1.místo, Leontina Jelínková(8.tř.) – 2.místo, Eliška Jurečková(7.tř.) – 3.místo. 
Všichni tři si vybojovali  postup do krajského kola, které se koná 23.5. v Táboře! 
 
Co jsme prožili v dubnu 2017: 
 
 
3. - 21.4. - SCIO testy pro 5.tř. (ČJ, M, OPS, AJ). 
5.4. – zápis do 1.třídy ŽŠ. K zápisu se dostavilo 31 dětí. 24 dětí bylo přijato, 7 požádalo 
prostřednictvím zákonných zástupců o odklad školní docházky. 
5.4. – exkurze 1.B do táborského muzea. 
10.4. - florbalový turnaj dívek 1.stupně v  Chotovinách. Děvčata vybojovala  v konkurenci 10 týmů  
5.místo.  
10.4. - divadlo V MŠ – Jarní písnička pro  1. a 2.tř. 
11.4. - florbalový turnaj chlapců 1.stupně v  Chotovinách. Naši chlapci vybojovali z 9 týmů  4.místo. 
12.4.- Velikonoční dílna. 
24.4.- divadlo v MŠ – Adolf Dudek pro 1.a 2.tř.  
24.4. – návštěva žáků 8.tř. Úřadu práce v Táboře k volbě povolání. 
25.4. – projektový den pro žáky 8.tř. k volbě povolání. 
28.4. - krajské kolo soutěže dětských recitátorů v Českém Krumlově. Naši školu reprezentoval  
okresního kola Michal Kubašák (4.tř.). 
 
 
Co jsme prožili v květnu 2017: 
4.5. –  mobilní dopravní hřiště v Malšicích pro žáky 1. stupně. 
10.5.-  fotbal McDonalds Cup chlapci ( 1.- 3.tř.). Tým nejmenších chlapců vybojoval nádherné 3.místo 
ze 21. zúčastněných škol ! 
15.5. – okresní kolo matematické Pythagoriády. Naši školu reprezentovali tito žáci – Antonín Pech, 
Anežka Vlčková, David Hák (4.tř.), Marek Neužil (5.tř.), Elen Skaláková, Tereza Brodinová, Markéta 
Kučerová, Klára Prchlíková (6.tř.). Nejlepší výkon předvedla Elen Skaláková, která se umístila na 
14.místě z 53 soutěžících. 
16.5. - fotbal McDonalds Cup chlapci ( 4.- 5.tř.).Starší chlapci se umístili na 7.místě ze 17 
zúčastněných škol. 
17.5. -  Den otevřených dveří. 
18.5. – soutěž „Mladý záchranář v akci“. Družstvo mladších žáků ve složení Martin Křivánek, Gabriela 
Julie Šáfrová, Jan Mrzena, David Široký, Matyáš Dvořák v doprovodu Radky Křivánkové vybojovalo 
3.místo v kraji. 
22.5. – krajské kolo sportovní soutěže „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“ v Táboře. Soutěže 
se zúčastnili – Markéta Macholdová (5.tř.), Eliška Jurečková, David Jošt (7.tř.) a Leontina Jelínková 
(8.tř.). Nejlépe se vedlo Leontině Jelínkové, která se umístila na 2.místě a bojuje s počtem 
dosažených bodů o nominaci na republikové finále, které se koná 8. – 10.9. v Brně !!! 
31.5. – atletický čtyřboj pro žáky 2.stupně v Táboře. 
 
Co jsme prožili v červnu 2017: 



 14 

1.6. - Den dětí v MŠ za pomoci žáků 9.třídy. 
1.6. – dopravní výchova v Táboře pro žáky 4.třídy 
2.6. – školní výlety (1.B a 2.tř. – Ekocentrum) 
5.6. - školní atletická olympiáda pro žáky 1.stupně.Jako rozhodčí žáci 9.třídy. 
6.6. - školní výlety (1.A – Tábor, 5.tř. – Tábor – Malšice – okolí Lužnice, 6.a 7.tř. – Techmánia Plzeň, 
8.tř. – Aquapark Čestlice, 9.tř. – paintball Tábor). 
7.6. – školní výlet 3. a 4.tř. – Pohádková kovárna Selibov. 
8.6. – exkurze pro žáky 9.tř. – Koloděje – korunovační klenoty. 
8.6. – okresní přebor mladších chlapců v kopané. Naši chlapci vybojovali v sestavě – Ondřej Kupka, 
Jaroslav Šerý, Lukáš Šerý, Jan Šerý, Michal Čadek, Jan Kníže, Tomáš Pražan, Jiří Novák, Martin 
Hruška, Vladimír Malý a Denis Prouza krásné 1.místo !!! 
9.6. – divadlo v Týně nad Vltavou pro 3.a 4.tř. 
13.6. - exkurze pro žáky 7.tř. – Koloděje – korunovační klenoty. 
15.-16.6.- 11.ročník Českomoravského kutálení v Babicích na Moravě (sportovní klání v  míčových 
hrách – florbal, kopaná, vybíjená, přehazovaná, softbal ).47 dětí z 2.stupně a 3 pedagogové strávili 
krásné 2 dny v moravské základní škole v Babicích u Uherského Hradiště. Cílem společné akce je 
nejen vyhrát putovní míč, ale poznat jiný kraj, jiný mrav, navázat přátelství. Jelikož jsme míč letos 
zanechali na Moravě, příští rok jsou moravští přátelé zase pozváni na odvetu k nám do Malšic. 
21.6. – atletická olympiáda v Táboře pro žáky 1.stupně. Medaili a diplom vybojoval žák 1.B Marek 
Kazda, který v běhu na 50 m doběhl na 1.místě a v hodu míčkem obsadil 3.místo!!!Blahopřejeme! 
30.6. - konec školního roku – vysvědčení !!! 
 
Co jsme prožili v červnu 2017 v MŠ: 

 1.6. Den dětí – sportovní dopoledne, které pro nás připravili žáci 9. třídy ZŠ 

 7. 6. Třída Sluníček – výlet do ZOO Větrovy     

 8. 6.  Návštěva táborských hasičů s ukázkou těžké techniky 

 8. 6.  Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků  

 13. 6. Třídní schůzka nově zapsaných dětí do MŠ ve školní jídelně ZŠ 

 20. 6. Přespávání budoucích prvňáčků v MŠ 

 22. 6. Třídy Berušek, Červených a Modrých kytiček –  výlet do zážitkového parku Zeměráj 
(Kovářov)          

 27. 8. Berušky – Rozloučení se školním rokem  

 28.6.  Modré a Červené kytičky -Rozloučení se školním rokem, pasování budoucích prvňáčků  
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DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků) 
Všichni pedagogové – Úspěšná komunikace v osobnostním rozvoji pedagoga 
K.Albrechtová, M.Nohavová, H.Dolejší,L.Kubrová – Recitační seminář 
K.Albrechtová – Problémový žák 
K.Albrechtová, L.Kubrová – Čtenářská gramotnost 
P.Vlčková – studium výchovný poradce České Budějovice, seminář k výchovnému poradenství 
P.Vlčková, J.Randlová – jazykový kurz AJ 
P.Klíma, P.Maňásková, J.Krejčířová, K.Albrechtová – kurz anglického jazyka 

 

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. 
Počet dětí v ZŠ stále narůstá, proto se zvýšila kapacita školní jídelny na 425 (pouze dětští strávníci). 
V průběhu roku se vedoucí jídelny snaží zapojit stravovnu do chodu celé školy.  
 
Statisticky:  

Uvařené obědy: září 2017 - srpen 2017 
zařízení ZŠ Malšice ZŠ Slapy   

     celkem 

MŠ 12402 5753 18155 
 7-10let 17181 5456 22637 
11-14 let 15545 2573 18118 

15let 2345  2345 
zaměstnanci 7728 1230 8958 

cizí strávníci 7317  7317 
Úhrnem ŠJ připravuje stravu pro 450  strávníků.  
 
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 12699   RS 5785                              7844 
OS 9932                 OS  4741 
RS – ranní svačina, OS – odpolední svačina 
 
Dovoz do Mateřského a dětského centra Mufík jsem vyčíslila mimo tabulku. Do tohoto zařízení jsme 
vyvezli celkem 3794 ranních svačinek, 3794 obědů a 3672 odpoledních svačinek. 
 
Pro zajímavost a doplnění  k růstu školy: 
Rekapitulace a srovnání se stavem ve školním roce září 2011-srpen 2012: 
Meziroční stavy narůstají již několik let, letos pro srovnání uvedu navýšení počtu obědů oproti 
školnímu roku 2011/2012. Čísla jsou to opravdu zajímavá. Jen v hlavní činnosti jsme připravili o 
14 394 obědů navíc, což znamená v průměru 70 obědů pro děti a zaměstnance denně. 
Kategorie Mš letos o 407 obědů více než před 5 lety – nárůst není tak vysoký, jelikož  MŠ 

byla navýšena jen o 10 dětí. 
7-10 let letos o 6 537 víc obědů než před 5 lety 
11-14 let letos o  6 018 víc obědů než před 5 lety 
15let letos o 563 víc obědů než před 5 lety 
Zaměstnanci letos o 869 víc obědů než před 5 lety 
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 Již delší dobu musíme odmítat cizí strávníky a pokud se někdo odhlásí, nové strávníky nebereme. 
Takže jediný pokles za 5 let, který máme, je pokles obědů pro cizí strávníky – o 2930.  
Během těchto 5 let jsme začali dovážet ranní svačiny, obědy a odpolední svačiny pro Mateřské 
centrum Mufík z Tábora (vyvezená strava viz. výše). Dovážkou do Mateřského centra se pokles obědů 
cizích strávníků vlastně vyrovná.  
V roce 2011/2012 jsme stravu zajišťovali v celkovém počtu 6 lidí, 4 zaměstnanci s úvazkem 100 %, 1 
zaměstnanec s úvazkem 86% a jedna pracovnice připravovala svačinky pro děti v MŠ a měla úvazek 
1,5 hodiny denně. 
V roce 2016/2017 jsme stravu připravovali opět v celkovém počtu 6 lidí. 5 zaměstnanců má úvazek 
100% z hlavní činnosti, jedna pracovnice 3 hodiny z hlavní činnosti a 1,5 hodiny z činnosti vedlejší. 
Oproti školnímu roku se zvýšil i celkový úvazek na kuchyni – bohužel jen o 2,5 hodiny na hlavní 
činnost a 1,5 na činnost vedlejší. Znovu podotýkám, že jen obědů jsme uvařili o 14 394 více……… 
 
 
Zaměstnanci školní jídelny: 

Vedoucí ŠJ Brunová Iveta 

Veducí kuchař Drda Roman 

Kuchařka Ryjáčková Lenka 

Pomocná kuchařka Matějčková Jitka 

Pomocná kuchařka Hájková Gabriela 

Pomocná kuchařka 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. 
Kateřina Peštová, Dis. - oddělní ŠK 
 
Hodnocení plánu práce ve školní družině při Základní škole a Mateřské škole Malšice  
ve školním roce 2016/2017 
 

V tomto školním roce navštěvovalo školní družinu celkem 80 dětí a oddělení Školního klubu 
navštěvovalo 30 dětí. V I. oddělení, kde bylo zapsáno 30 dětí z 1. třídy k pravidelné docházce, vedla 
vychovatelka Helena Trojáčková. II. oddělení, kde bylo zapsáno též 30 dětí ze 2. a 3. třídy k pravidelné 
docházce, vedla vychovatelka Radka Švadlenková. III. oddělení, které má kapacitu pouze 20 dětí, 
vedla vychovatelka Radka Křivánková. 

 
Oddělení Školního klubu navštěvovalo 30 dětí různých věkových skupin pod vedením 

vychovatelky Kateřiny Peštové. Do klubu docházely dětí zapsané k pravidelné i nepravidelné 
docházce ( čekání na kroužky, autobusy ). Činnost klubu byla vedena k rozvoji kamarádských vztahů 
dětí z více ročníků, plán byl přizpůsoben individuálním zájmům dětí různých věkových skupin. Děti 
z tohoto oddělení pečlivě připravovaly a organizovaly pro mladší kamarády Halloweenskou diskotéku, 
karnevalové odpoledne a společnou oslavu Dne dětí. Společné hry, malování na obličej a zmrzlina 
nebo nanuk dle vlastního výběru přispěly k dobré pohodě a oslavě svátku Dne dětí. Především se též 
rozvíjely hezké kamarádské vztahy a vzájemná pomoc různých věkových skupin. 
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V I. oddělení děti pracovaly dle celoroční motivované hry „Putování klauna Fridolína“. 
Motivace hry spočívala v tom, že klaun se toulá světem a zabloudí do pohádkové říše. Pohádkové 
postavy mu ukazovaly cestou a s pomocí dětí musel plnit různé úkoly. Každý měsíc děti dostávaly 
barevné dopisy s hádankami, kvízy a různými úkoly, které navazovaly na roční plán školní družiny. 
Děti pracovaly s chutí, přicházely s novými nápady a každý měsíc se těšily na nové hry. Rozvíjela se 
hravost, fantazie, kamarádství, kamarádské vztahy, ale i získané poznatky a znalosti o ze školy. 
V závěru roku „Fridolín“ předal dětem odměny a diplomy a společně jsme se rozloučily s přáním 
krásných prázdnin. 

 
Ve II. oddělení bylo zapsáno 30 dětí převážně ze 2. a 3. třídy. Cílem byla výchova ke vzájemné 

spolupráci a respektování se. Děti rády tvořily z různých materiálů. např. pexeso zvířat, koláže, 
papírové květiny a drobné výrobky s podzimní a zimní tématikou. Dále zhotovovaly dárky k různým 
svátkům a jiným příležitostem. Byly zařazovány různé společné aktivity, např. rozhovory, besedy, 
soutěže a kvízy. K pohybovým aktivitám využívaly školní hřiště i hřiště u mateřské školy. Často jsme 
zařazovali pohybové hry, např. fotbal, vybíjenou, košíkovou apod. Závěr školního roku děti oslavily 
zmrzlinovým pohárem, rozhovory a společným přáním krásných prázdnin. 

 
Ve III. oddělení bylo zapsáno vzhledem k menší kapacitě třídy 20 dětí ze 3. a 4. třídy. jejich 

činnosti byly různorodé a byly zařazovány dle ročního období, počasí a konkrétní situace. Cílem bylo 
připravit dětem poučný, zajímavý a především příjemný pobyt s odpočinkem a relaxací. Nejčastější 
činnosti byly výtvarné a pracovně tvořivé. Děti svými obrázky zdobily školní družinu a velkou 
nástěnku na chodbě školy. Aktivně jim též pomáhaly děti ze Školního klubu. Společně vytvořily strom 
a dle ročního období jej zdobily květy, vločkami apod. Využívaly různé výtvarné techniky a netradiční 
materiály. Neopomněly ani pohádky, které četly, poslouchaly, sledovaly filmy a vytvářely různé 
pohádkové bytosti. Velmi zajímavé téma bylo pro děti „Můj dům snů“, kde děti uplatnily svoji fantazii 
a tvořivost. 

Během celého školního roku navštěvovaly všechny děti školní družiny místní knihovnu a 
zapojovaly se do všech společných aktivit školy ( zápis do 1. třídy, Vánoční a Velikonoční dílna, výroba 
na prodejní jarmark, diskotéky apod. ). 

 
Hlavním cílem naší školní družiny bylo opět zabezpečení pravidelné výchovné náplně volného 

času dětí s důrazem na odpočinek, pohyb, volné aktivity a zájmové činnosti. Děti byly podněcovány 
k vlastní aktivitě, nabídky činností byly dobrovolné. Každé dítě mohlo uplatnit a rozvíjet své 
schopnosti a talent. 
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X. Mateřská škola 

Mateřská škola při ZŠ a MŠ Malšice, 391 75 Malšice 288 

Vedoucí učitelka: Zdeňka Vondrušková. Učitelky:, Marcela Trsková, Hana Marešová, Kateřina 
Peštová, Alena Šimáková, Mgr. Lucie Vondrušková, Mgr. Jana Bonaventurová 
  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 se řídí vlastním třídním vzdělávacím programem, který je v souladu se ŠVP a vychází 
z aktuálních situací a potřeb dětí.  

Dle rozhodnutí ředitele ZŠ a MŠ 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 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) nebo snížení úhrady, pokud dítě nedochází do MŠ ani jeden den v měsíci. 

Na školní rok 2016/2017 je do MŠ zapsáno 85 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 probíhá 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, Petra Doudová a Simona Drtinová. 

Do jednotlivých tříd jsou děti rozděleny podle věku. Ve třídě nejmladších dětí je zapsáno 28 
dětí od 2,5 do 4 let věku (Sluníčka). V II. třídě Berušek je 24 dětí od 4 do 5 let. Ve třídě nejstarších dětí 
(III. třída – Červené kytičky) je 23 dětí 5-6letých. Deset předškoláků bude tvořit malou třídu ve školní 
družině. 

Program mateřské školy je zaměřen na celostní rozvoj osobnosti každého dítěte v rámci jeho 
maximálních možností tak, aby bylo připraveno 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 
vyzkouší, 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 a pěveckého kroužku, hravou formou získávat základy 
hry na zobcovou flétnu nebo se přihlásit na pohybové hry.  

Několikrát do roka připravujeme akce, na kterých se společně setkávají rodiče a děti. 
V letošním roce zavádíme tzv. terénní den, kdy se dopolední proces vzdělávání přesune do přírody. 

Učitelky usilují o to, aby adaptace dětí na nové prostředí byla pro ně co nejšetrnější. 
Zpříjemňují pobyt dětí ve školce laskavým přístupem, vytvářejí estetické prostředí a podporují 
kamarádské a respektující vztahy. Nastalé problémy řeší učitelky s rodiči ihned. V případě potřeby 
z naší i ze strany rodiny může být dohodnutá konzultace. Zároveň očekáváme od rodičů jejich 
připomínky, návrhy k řešení a nápady, které povedou ke spokojenosti našich dětí. Mateřská škola by 
měla doplňovat a rozvíjet výchovu rodinnou. Proto bychom si přáli, aby úsilí školy i rodiny bylo 
jednotné a to bude náš společný cíl. 
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XI. Zhodnocení a závěr 
 

Rosteme, budujeme 
 Jistě jste zaznamenali, že se ve škole se buduje. Vězte, že od září 2017 bude ZŠ Malšice vzdělávat již 
235 žáků v 11 třídách (otevíráme dvě šesté třídy).  S tím je spojena potřeba nejen prostor pro učení, 
ale také nutnost zázemí pro žáky a učitele. Především nás brzdilo nedostatečné místo pro šatny. Jsme 
rádi, že současnou úpravou vznikne nová kmenová třídy, šatny se zvětší cca o 40% a budou moci být 
vybaveny skříňkami pro všechny žáky školy, postavíme dva kabinety pro pedagogy, kterých také 
přibývá. Tedy konec roku se nesl také v duchu stěhování a vyklízení. A to byl hlavní důvod zrušení 
slavnosti. Ve zbytku času jsme dali přednost práci s dětmi.  
 
Ocenění  nejlepších žáků v červnu 2017 
Tradiční vyhlášení nejlepších žáků uplynulého školního roku jsme tak spojili s loučení s deváťáky v den 
vysvědčení. A byla to žeň, běžně oceňujeme pódiová umístění knihou. Tentokrát jsme odměňovali jen 
1. místa v okresních kolech, přesto jsme připravili 20 odměn! (Sami výsledky čtete v našem tradičním 
okénku v Malšickém zpravodaji.)  
 
Borec nakonec 
Na závěr mi dovolte, stejně jako při oceňování nejlepších žáků, abych zmínil čin, který čnil nad všemi 
vítězi olympiád. Největší potlesk sklidil žáček 1.B Lukáš Hrehor z Čenkova. Ten totiž zhruba před 
měsícem prokázal neuvěřitelnou pohotovost a odvahu, když odpoledne při hře dětí jedno z nich 
sklouzlo do vody rybníka. A byl to právě malý (velký) Lukáš, který kamarádovi pomohl. Ano, nestalo 
se to v době vyučování, ale všichni žáci Lukášovi dlouze aplaudovali. 
 
Přání na závěr 
Přeji nám co nejméně nešťastných příhod a popřípadě co nejvíce Lukášů kolem nás. 

 
 
 
 
V Malšicích 29. září 2017 
 
 
 
Zprávu vypracoval : Mgr. Pavel Klíma 
   ředitel ZŠ a MŠ Malšice 


