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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: Ing. Jiří Beran
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 na začátku roku 41 žáků, od pololetí pak 43 žáků. První třídu navštěvovalo 14 žáků
prvního ročníku. Druhou třídu navštěvovalo 9/10 žáků druhého ročníku o a 6/7 žáků třetího
ročníku. Třetí třídu navštěvovalo 6 žáků čtvrtého a 6 žáků pátého ročníku. Do školní družiny
chodilo 30 žáků.
Žáci se stravovali ve školní výdejně jídel a jídlo dovážela firma DORA Gastro ze školní jídelny
při ZŠ U Říčanského lesa. Ve školní jídelně se stravovalo 45 žáků.
Škola je umístěna uprostřed obce. Navštěvovaly ji místní děti, dvě děti z Říčan, dvě ze Všestar,
jedno z Velkých Popovic. Dopravní spojení do obce je autobusové, ráno pouze ze směru
Strančice.
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3. Zaměstnanci školy
Mgr. Radana Šimčíková, VŠ, 1. st. ZŠ, praxe 24 let, učitelka
PaeDr. Marie Moravcová, VŠ, spec. pedagogika, praxe 23 let, učitelka
Michaela Pastejříková, ÚSO vychovatelství, praxe 14 let, učitelka
Alena Krejčová, ÚSO, 12 let praxe, vychovatelka ve školní družině, učitelka
Jana Marešová, ÚSO ekonomika, praxe 9 let, asistentka pedagoga, učitelka
Marie Neumanová, uklízečka
Jindřiška Chejnová, pomocná kuchařka
4. Výsledky vzdělávání
Na závěrečném vysvědčení mělo 39 žáků hodnocení prospěl/a s vyznamenáním, tři žáci byli
přijati na osmileté gymnázium, jedna žákyně do matematické třídy. V prosinci navštívila školu
Česká školní inspekce. Ve své zprávě konstatovala, že škola své poslání plní, zajišťuje zdravý
rozvoj žáků, státní prostředky využívá hospodárně. Celá zpráva je k nahlédnutí na stránkách
školy a v listinné podobě na vyžádání v ředitelně. Kvůli rekonstrukci školy se žáci 5. ročníku
nemohli zúčastnit celoplošného testování.
5. Akce školy
Kurzu plavání se zúčastnili žáci všech ročníků, jezdili jsme do Benešova, kde jsme byli
spokojeni s kvalitou výuky, čistotou i výbornou dopravní dostupností. Dále jsme jezdili za
poznáním do Toulcova dvora, navštívili jsme Pražský hrad, byli jsme v Divadle v Dlouhé,
v říčanském MěKS Labuť jsme viděli zajímavý pořad o Číně, v říčanském muzeu jsme navštívili
výstavu Hastrmani, ve škole nás navštívilo divadélko Lokvar, měli jsme velmi zajímavou
přednášku o houbách, setkali jsme se se včelařem, absolvovali výchovný koncert. Na jaře jsme se
jeli podívat do Království železnic, kde miniatura české krajiny s vláčky zaujala všechny děti i
paní učitelky, stejně tak výstava Giganti doby ledové na pražském výstavišti. Na zahradě
Mikešovy školky se děti seznámily s našimi denními i nočními dravci, dokonce si je mohly samy
přivolat na ruku. Také jsme navštívili zámek Kačina, kde byla velmi pěkná výstava hraček a
kočárků. Pěkný den jsme strávili i ve světické hájovně.
V rámci projektových dnů jsme na vlastní oči, uši i chuť poznávali Slovensko a Rakousko.
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Po celý rok děti soutěžily opět v projektu Recyklohraní, jen sběr hliníku jsme museli
z organizačních důvodů zrušit.
Jako každý rok jsme se účastnili akcí OS Tehov. Děti v rámci zájmových kroužků (zobcová
flétna, zpívání a folklórní kroužek) vystoupily na koncertech pořádaných OS Tehov na podporu
kostela v Tehově, připravili jsme pásmo s vánoční tématikou, které děti předvedly při příležitosti
slavnostního rozsvěcení vánočního stromu na návsi. Rovněž při vynášení paní zimy Morany si
děti z folklórního kroužku připravily pro ostatní lidová říkadla, zpěvy a tanečky tak, že se
zapojily všechny děti. Po průvodu pak děti připevnily symbolické jaro s pentličkami na školní
zahradu.
Děti ze ZŠ rovněž vystoupily na slavnostním Vítání nových občánků na OÚ v Tehově.
6. Zápis do 1. ročníku
K zápisu přišlo 16 žáků, z toho čtyři požádali o odklad školní docházky, přijato bylo 12 žáků.
7. Materiální zabezpečení a budova školy, rekonstrukce
Škola využívala tři třídy, šatnu, školní hřiště, sál obecního úřadu (cca 200 m vzdálený).Obecním
úřadem byly podány opět dvě žádosti o dotaci z EU: na rekonstrukci školy a stavbu školky. Jaké
bylo naše překvapení, když naší žádosti na školu bylo vyhověno! Ve výběrovém řízení byla
vybrána firma Staver Luže, která podala nejnižší nabídku a navíc měla velmi dobré reference.
V březnu byly zahájeny práce. Protože bylo potřeba vybrat materiál ze stropů, odstěhovali se žáci
druhého až pátého ročníku od 11. dubna na obecní úřad. Ve škole proběhla výměna oken a vše
probíhalo podle plánu až do doby, kdy při mykologickém průzkumu stropních trámů byla
nalezena dřevomorka. Oproti původnímu projektu se musely strhnout i stropní konstrukce a
vybudovat stropy nové. Naštěstí se s tím stavební firma vyrovnala dobře a na konci prázdnin byly
horní třídy i ředitelna nejen obyvatelné, ale i mnohem hezčí než dříve.

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 velmi pestrá, od jazykových přes hudební, výtvarné i sportovní po
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přírodu a turistiku, takže si vybrat mohl opravdu každý. Navíc OS Tehov pořádalo mnoho
zajímavých akcí.
Spolupráce s rodiči byla výborná, obdrželi jsme finanční příspěvek od pana Dědka, za který jsme
nakoupili další ohřevnou vanu a termonádoby do jídelny, finanční dar rodiny Hrbkovy jsme
použili na pronájem hájovny. Nemalé finanční prostředky škole ušetřili tatínkové, kteří vyklidili
před rekonstrukcí půdu a další prostory školy, dále pan Rusz a pan Šimeček, kteří demontovali a
pak ve spolupráci s panem Šebkem znovu zavěsili interaktivní tabule. Paní Horká, Ruszová a
Tomáš Zajíček pomohli se stěhováním lavic na obecní úřad pro období náhradní výuky. Hezký
byl závěr školního roku na obecním úřadu, kdy po rozdání vysvědčení vzali rodiče lavice i
židličky a odnesli je zpět do školy.

9. Závěr
Školní rok proběhl obzvláště ke konci trochu hekticky a pod tlakem rekonstrukce. Díky
předvídavosti ale stihly paní učitelky probrat veškeré učivo a i v improvizovaných podmínkách
obecního úřadu výuka probíhala řádně a podle plánu.

Výroční zpráva byla schválena mimořádnou pedagogickou radou dne: 9. října 2012
školskou radou dne:
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