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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
V letošním 5. ročníku dobíhal vzdělávací program Obecná škola, v 1., 2. a 3. ročníku se učilo
podle školního vzdělávacího programu Tvoříme všichni s radostí.
Škola měla 28 žáků. První třídu navštěvovalo šest žáků druhého ročníku a osm žáků třetího
ročníku, z toho jeden se specifickými vzdělávacími potřebami a dva žáci se zdravotním
postižením. Druhou třídu navštěvovalo pět žáků prvního a devět žáků pátého ročníku, z toho dva
se specifickými vzdělávacími potřebami. Školní družinu navštěvovalo 25 žáků.
Žáci se stravovali ve školní výdejně jídel a jídlo se dováželo ze školní jídelny I. ZŠ v Říčanech.
Obědy dovážela firma Implem z Tehova. Ve školní jídelně se stravovalo 25 žáků.
Škola je umístěna uprostřed obce. Navštěvovaly ji místní děti, čtyři děti z Říčan, jedno ze
Všestar, jedno z Mnichovic. Dopravní spojení do obce je autobusové, ráno pouze ze směru
Všestary.
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3. Zaměstnanci školy
Mgr. Radana Šimčíková, VŠ, 1. st. ZŠ, praxe 22 let, učitelka
PaeDr. Marie Moravcová, VŠ, spec. pedagogika, praxe 21 let, učitelka
Michaela Pastejříková, ÚSO, vychovatelství, praxe 12 let, učitelka
Natálie Šindelářová, ÚSO, vychovatelství, praxe 19 let, vychovatelka ve školní družině
Jana Marešová, ÚSO, ekonomika, praxe 8 let, asistentka pedagoga
Marie Neumanová, uklízečka
Jindřiška Chejnová, pomocná kuchařka
4. Výsledky vzdělávání
Na závěrečném vysvědčení mělo 24 žáků hodnocení prospěl/a s vyznamenáním.
Z devíti žáků pátého ročníku byly tři děti přijaty na osmileté gymnázium, jedno do matematické
třídy, pět dětí odešlo do šesté třídy základní školy.
V okresním kole matematické olympiády se žák 5. ročníku Matyáš Kohout umístil na druhém
místě.
V květnu se žáci třetího a pátého ročníku zúčastnili testování Stonožka (spol. Scio). V kategorii
třeťáků bylo testováno 488 škol (8 500 žáků), v pátém ročníku 654 škol (15 000 žáků).Výsledky
nás velmi potěšily, neboť se naše škola umístila mezi školami s nadprůměrnými výsledky (10 %
nejúspěšnějších) a obstála tak v konkurenci jak malých, tak i velkých škol. Ve škole se nestal
žádný úraz.
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. Na konci roku navštívilo naši školu
divadélko Lokvar, které zahrálo pohádku Sněhurka i pro ostatní děti z obce.
Na mikulášské besídce konané ve spolupráci s obcí jsme tentokrát organizovali soutěž zručnosti,
za odměnu děti dostaly od Mikuláše sladkosti. V lednu žáci třetího a pátého ročníku besedovali
s Policií ČR na téma kriminalita mládeže a bezpečnost dětí. Navštívili jsme ZOO Praha a
Planetárium ve Stromovce.
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V červnu jsme odjeli na školu v přírodě do penzionu Lumka v Zásadě u Tanvaldu. Počasí nám
přálo, a proto jsme mohli podniknout spoustu zajímavých výletů. Byli jsme na rozhledně Černá
Studnice, prošli jsme Černostudniční hřeben, pozorovali jsme výrobu korálků a kozích sýrů,
elektrickým vláčkem jsme se dostali k domu tajemného slovutného léčitele Kittela a omyli se tu
ve studánce se zázračnou vodou. V místní výrobně bižuterie jsme nakoupili spoustu dárečků pro
své blízké.
Ve sběru hliníku jsme obsadili 18 místo ze 72 organizací.
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.
V rámci učení o Evropě a EU jsme uspořádali projektový den o Itálii.
Školní rok skončil 30. Června.

6. Zájmové kroužky
Turistický kroužek
Příprava na přijímací zkoušky
Kroužky byly poskytovány zdarma, vedly je učitelky školy.

7. Zápis do 1. ročníku
Bylo zapsáno 11 žáků, z toho dva požádali o odklad školní docházky.

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. Ačkoli měly žádosti všechny formální
náležitosti, nevyhověl Středočeský kraj ani jedné z nich.
Požadavku na uvolnění bývalé šatny nebylo ani po opakovaných žádostech ředitelky a školské
rady vyhověno, máme příslib na příští školní rok.
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Škola nadále využívá dvě učebny v prvním patře, přes poledne a na dělené hodiny využíváme
knihovnu.
Na tělesnou výchovu chodí žáci do budovy obecního úřadu, vzdálené asi 200 m.

9. Školská rada
Paní Šimečková se z důvodu přestěhování vzdala funkce předsedkyně školské rady. Novou
členkou byla zvolena paní Kateřina Ruszová.
10. Závěr
Školní rok proběhl klidně a v přátelské atmosféře. Spolupráce školy s rodiči i zřizovatelem byla
dobrá.

Výroční zpráva byla schválena mimořádnou pedagogickou radou dne 12. 10. 2010,
školskou radou dne 15. 11. 2010.
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