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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: 25 žáků
Kapacita školní jídelny – výdejny: 32 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 27 žáků. První třídu navštěvovalo devět žáků prvního ročníku a šest žáků druhého
ročníku, z toho jeden žák se specifickými vzdělávacími potřebami a jeden žák se zdravotním
postižením. Druhou třídu navštěvovalo šest žáků třetího a šest žáků čtvrtého ročníku, z toho jeden
se specifickými vzdělávacími potřebami. Školní družinu navštěvovalo 25 žáků.
Žáci se stravovali ve školní výdejně jídel a jídlo dovážela firma DORA Gastro z nové školní
jídelny při ZŠ U Říčanského lesa. Ve školní jídelně se stravovalo 26 žáků.
Škola je umístěna uprostřed obce. Navštěvovaly ji místní děti, tři děti z Říčan, jedno 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 23 let, učitelka
PaeDr. Marie Moravcová, VŠ, spec. pedagogika, praxe 22 let, učitelka
Michaela Pastejříková, ÚSO vychovatelství, praxe 13 let, učitelka
Alena Krejčová, ÚSO
Jana Marešová, ÚSO ekonomika, praxe 8 let, asistentka pedagoga
Marie Neumanová, uklízečka
Jindřiška Chejnová, pomocná kuchařka

4. Výsledky vzdělávání
Na závěrečném vysvědčení mělo 25 žáků hodnocení prospěl/a s vyznamenáním.
5. Akce školy
Kurzu plavání se zúčastnili žáci všech ročníků. Dále jsme jezdili za poznáním do Toulcova
dvora, byli jsme v divadle Minor, v říčanském MěKS Labuť, v říčanském muzeu jsme navštívili
výstavu Hliník se odstěhoval do Říčan a ve škole jsme si mohli zabubnovat s opravdovými
bubeníky.
Ve sběru hliníku jsme obsadili 9. místo z 59 organizací s průměrem 2,52 kg na žáka a za finanční
odměnu jsme si koupili kompostér na zahradu.
Po celý rok děti soutěžily v projektu Recyklohraní, který zahrnuje jak soutěže, tak sběr baterií a
elektrozařízení. Podařilo se nám obě sběrné nádoby naplnit a splnit většinu soutěžních úkolů. Za
získané body jsme dostali digitální fotoaparát Olympus.
Po ničivém zemětřesení v Japonsku jsme v dubnu uspořádali projektový den Japonsko spojený se
sbírkou. Na účet humanitární organizace ADRA jsme poslali 2726 Kč.
Zúčastnili jsme se akcí OS Tehov (viz níže).Taneční a flétnový kroužek a další žáci školy
vystoupili na Vítání občánků na místním úřadu.
Na přelomu května a června jsme pobývali na škole v přírodě v Josefově Dole v Jizerských
horách. Bydleli jsme v hezkém penzionu, kde se dobře vařilo. Jelikož nám vyšlo krásné počasí,
mohli jsme podniknout spoustu výletů do krásné přírody. Navštívili jsme Jelení vodopády, místní
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muzeum a vláčkem jsme se dopravili do továrny na dřevěné hračky Detoa Albrechtice, kde se
dětem moc líbilo. Školní rok skončil 30. června.

6. Zájmové kroužky
Turistický kroužek
Zobcová flétna
Taneční kroužek
Cvičení pro děti
Kroužky byly placené, z peněz bylo pořizováno vybavení na jejich provoz, např. mikroskop,
švédská bedna, gymnastický koberec, stojánek na noty apod.
7. Zápis do 1. ročníku
K zápisu přišlo 23 žáků, z toho čtyři požádali o odklad školní docházky, přijato bylo 15 žáků.
8. Materiální zabezpečení a budova školy
Obecním úřadem byly podány dvě žádosti o dotaci z EU: na rekonstrukci školy a stavbu školky.
Škola opět žádala Středočeský kraj o grant na hřiště, bohužel se na nás opět nedostalo Požádali
jsme o peníze na šablony v projektu MŠMT Peníze školám. Koncem roku byly z těchto peněz
zakoupeny dvě interaktivní tabule.
Škola získala zpět šatnu.
Škola nadále využívá dvě učebny v prvním patře, přes poledne a na dělené hodiny jsme využívali
knihovnu. V červnu byla knihovna vystěhována a přes prázdniny byla vybudována nová třída pro
žáky 1. ročníku.
Na tělesnou výchovu chodí žáci do budovy obecního úřadu vzdálené asi 200 m, na školní hřiště a
do okolní přírody. Na plavání jsme jezdili do bazénu v Hloubětíně.

9. Vznik OS Tehov
V průběhu roku vzniklo Občanské sdružení Tehov, které založily převážně maminky malých
tehovských školáků a předškoláků. Od pololetí OS zajišťovalo organizaci a vedení kroužků,
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v obci proběhlo mnoho akcí pro děti i dospělé (Vynášení Morany, Turnaj ve stolním tenise,
Tehovská regata – vítání prázdnin, Loučení s prázdninami – těšíme se do školy). V součinnosti
s obcí pak ještě Pohádkový les a Vánoční dílnička s mikuláškou nadílkou. OS Tehov od počátku
spolupracuje se školou. Taneční a flétnový kroužek a další žáci školy vystoupili na Vítání
občánků na místním úřadu.
10. Závěr
Školní rok proběhl klidně a bez úrazů. Spolupráce školy s rodiči i zřizovatelem byla dobrá.

Výroční zpráva byla schválena mimořádnou pedagogickou radou dne 14. 10. 2011,
školskou radou dne 8. 11 2011.
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