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1. Základní údaje o škole
Název: Základní škola Tehov, okres Praha-východ
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 75034182
Identifikátor zařízení: 108003621
Zřizovatel: Obec Tehov
Ředitelka školy: Mgr. Radana Šimčíková
Druh školy: Základní škola – první stupeň
Kapacita školy: 50 žáků
Kapacita školní družiny: 30 žáků
Kapacita školní jídelny – výdejny: 48 žáků
Zpracování mezd: Vlaďka Hampejsková
Zpracování účetnictví: Jana Hlínová

2. Organizace vzdělávání, údaje o žácích
Ve všech ročnících se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Tvoříme všichni
s radostí.
Škola měla 50 žáků. První třídu navštěvovalo 12 žáků prvního ročníku a 6 žáků pátého ročníku..
Druhou třídu navštěvovalo 15 žáků druhého ročníku. Třetí třídu navštěvovalo 9 žáků třetího a 8
žáků pátého ročníku. Do školní družiny chodilo 30 žáků.
Žáci se stravovali ve školní výdejně jídel a jídlo dovážela firma Scholarest ze školní jídelny při
ZŠ U Říčanského lesa. Ve školní jídelně se stravovalo 46 žáků.
Školu navštěvovaly především místní děti, jedno dítě z Velkých Popovic, čtyři děti ze Světic,
jedno z Prahy a dvě z Říčan. Dopravní spojení do obce je autobusové, ráno pouze ze směru
Strančice.
Škola byla opět zapojena do projektů Ovoce do škol, Les ve škole, Recyklohraní, Odznak
všestrannosti olympijských vítězů.
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3. Zaměstnanci školy
Mgr. Radana Šimčíková, VŠ, 1. st. ZŠ, praxe 25 let, učitelka
PaeDr. Marie Moravcová, VŠ, spec. pedagogika, praxe 24 let, učitelka
Michaela Pastejříková, ÚSO vychovatelství, praxe 15 let, učitelka
Alena Krejčová, ÚSO, 13 let praxe, vychovatelka ve školní družině, učitelka
Jana Marešová, ÚSO ekonomická, praxe 10 let, asistentka pedagoga, učitelka
Marie Neumanová, uklízečka
Jindřiška Chejnová, pomocná kuchařka, od 1. dubna Ilona Jandlová
4. Výsledky vzdělávání
Na závěrečném vysvědčení mělo 34 žáků hodnocení prospěl/a s vyznamenáním, dva žáci byli
přijati na státní osmileté gymnázium do Říčan, dvě žákyně do matematické třídy v Říčanech, dva
žáci odešli na druhý stupeň do běžných tříd.
5. Akce školy
Kurzu plavání se zúčastnili žáci všech ročníků, jezdili jsme opět do Benešova.
Na podzim jsme využili odstávku elektrického proudu k návštěvě výstavy o Karlu Mayovi
v Náprstkově muzeu. V době další odstávky jsme jeli do Hrusic. Navštívili jsme Ladovo
muzeum, Obecní úřad s modely hrusických chaloupek a dali jsme si výborný oběd v ladovské
hospodě U Sejků. Dále jsme v říčanském MěKS Labuť viděli pořad Planeta Země o Galapágách.
Také jsme byli v Muzeu MHD a absolvovali jsme vyhlídkovou jízdu tramvají po centru Prahy.
Navštívili jsme i muzeum v Říčanech. Jako každý rok, i letos nás navštívilo divadélko Lokvar,
tentokrát s pohádkou Český Honza. Na školní výlet jsme jeli do Koněpruských jeskyň, cestou
jsme se zastavili u medvědů z večerníčku a ve sklárně v Nenačovicích.
Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali na dopravním hřišti v Říčanech kurz dopravní výchovy se
zaměřením na cyklistiku, který zajistilo o. s. Cesta integrace.
Ve sbírkové vánoční akci „Skutečný dárek“ jsme pro nadaci Člověk v tísni opět zakoupili
ovečky, kozy, kuřata a stromy pro chudé africké a asijské rodiny.
Ve sběru hliníku jsme obsadili 23. místo z 45 přihlášených základních škol.
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Zapojili jsme se do celostátní sportovní akce Odznak všestrannosti olympijských vítězů. OVOV
pod záštitou pánů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho.
Jako každý rok jsme se účastnili akcí OS Tehov. Děti z folklórního kroužku Svatojánek
účinkovaly na vánočním koncertě v kostele, jarním Vynášení Zimy i na Vítání občánků
pořádaném obcí Tehov. Děti z kroužku flétny v prosinci vystoupily při slavnostním otevření
zrekonstruovaného podkroví školy. Děti z kroužků i tříd se rovněž prezentovaly při příležitosti
rozsvícení vánočního stromu na návsi Tehova na začátku adventu i na představení pro rodiče a
bývalé žáky na závěr školního roku.
6. Zápis do 1. ročníku
K zápisu přišlo18 žáků, z toho pět požádalo o odklad školní docházky, čtyři žáci odešli do nové
školy ve Světicích, dva byli přijati do svých spádových škol., jeden žák přestoupil do Tehova.
7. Materiální zabezpečení a budova školy, rekonstrukce
Škola využívala tři třídy, šatnu, školní hřiště, sál obecního úřadu (cca 200 m vzdálený). Školní
rok jsme zahájili na obecním úřadě, ale jen kvůli velkému počtu dětí a rodičů. Díky velkému
nasazení stavební firmy jsme se mohli učit ve třídách v prvním patře, kde už byla nová okna,
stropy, nové rozvody elektřiny, obroušené a nalakované parkety. V podkroví ještě probíhaly
stavební práce, ukončeny byly v polovině prosince.
Podzimní prázdniny spolu s další odstávkou proudu a ředitelským volnem jsme využili ke
kompletní rekonstrukci nevyhovujících toalet. Byly vyměněny veškeré rozvody vody i odpadu,
nově byly provedeny obklady a dlažba, osazeny nové mušle, mísy i umyvadla.
19. prosince 2012 proběhlo slavnostní otevření nové třídy a počítačové pracovny. Zúčastnili se
ho představitelé nedalekých obcí, zástupce ROPu i vedení obce Tehov.
Po Novém roce se do nové třídy v podkroví odstěhovali žáci druhého ročníku z přízemní třídy.

8. Spolupráce s OS Tehov, s rodiči, pomoc škole
Po celý rok probíhaly ve škole a na úřadě kroužky OS Tehov, které navštěvovali především žáci
naší školy. Nabídka byla opět velmi pestrá, k výuce angličtiny přibyla i anglická konverzace,
pokračovala keramika, tvořeníčko,folklorní kroužek, pěvecký, stolní tenis, florbal, turistika,
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atletika, tanec, flétna, takže si vybrat mohl opravdu každý. Navíc OS Tehov pořádalo mnoho
zajímavých akcí.
Spolupráce s rodiči byla výborná, opět velice pomáhali se stěhováním a úklidem po řemeslnících.
Největší kus práce odvedli tatínkové, kteří provedli veškeré bourací a vyklízecí práce na
toaletách, a tím škole i obci ušetřili čas i peníze.
9. Závěr
Navzdory pokračujícím stavebním pracem proběhl školní rok v klidu, veškeré cíle výuky byly
splněny.

Výroční zpráva byla schválena mimořádnou pedagogickou radou dne: 8. října 2013
školskou radou dne: 5. listopadu 2013
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