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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 roce se v 3. až 5. ročníku vyučovalo podle programu Obecná škola, v 1. ročníku
podle školního vzdělávacího programu Tvoříme všichni s radostí.
Škola měla 26 žáků. První třídu navštěvovalo osm žáků, z toho čtyři se specifickými
vzdělávacími potřebami, druhou třídu osmnáct žáků, z toho čtyři 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 23 žáků.
Škola je umístěna uprostřed obce. Navštěvovaly ji jednak místní děti, jednak děti z okolních obcí
a měst. Dopravní spojení do obce je autobusové, dostupné jen v odpoledních hodinách.
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3. Zaměstnanci školy
Mgr. Radana Šimčíková, VŠ, 1. st. ZŠ, praxe 20 let, učitelka
PaeDr. Marie Moravcová, VŠ, spec. pedagogika, praxe 19 let, učitelka
Mgr. Jana Trmalová, spec. pedagogika, praxe 35 let, učitelka, asistentka pedagoga
Michaela Pastejříková, ÚSO, vychovatelství, 10 let, učitelka, asistentka pedagoga
Alena Zajíčková, ÚSO, zdravotní, praxe 8 let, vychovatelka ve školní družině
Jana Marešová, ÚSO, ekonomika, praxe 6 let, vychovatelka ve školní družině
Marie Neumanová, uklízečka
Jindřiška Chejnová, pomocná kuchařka
Školní rok byl zahájen ve složení Šimčíková, Moravcová, Trmalová, Zajíčková. Jana Trmalová
odešla ke 30. 10. 2007, na její místo nastoupila Michaela Pastejříková.
Alena Zajíčková odešla na konci roku na mateřskou dovolenou, zastoupila ji Jana Marešová.
Díky stoupajícímu počtu žáků jsme mohli od března zaměstnat na částečný úvazek pomocnou
kuchařku, paní Chejnovou. Výrazně se tím zlepšila kvalita výdeje i dozoru nad žáky, neboť do té
doby musela obojí stihnout vychovatelka.
Během roku ředitelka školy absolvovala funkní studium pro ředitele škol, M. Moravcová se
zúčastnila kurzu splývavého čtení a J. Marešová prošla kurzem první pomoci, který pořádala I.
ZŠ v Říčanech.

4. Výsledky vzdělávání
Na závěrečném vysvědčení mělo 18 žáků hodnocení prospěl/a s vyznamenáním.
Ze dvou žáků pátého ročníku byla jedna žákyně přijata na osmileté gymnázium, jeden žák odešel
do šesté třídy základní školy.
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5. Akce školy
Kurzu plavání se zúčastnili žáci všech ročníků. Děti navštěvovaly různé akce (divadlo, program
v Toulcově dvoře, výchovný koncert, vánoční výstavu).
Školu navštívili hasiči s ukázkou hasičské a záchranářské techniky.
Na mikulášské besídce konané ve spolupráci s obcí děti vystoupily s pohádkou Sněhurka a sedm
trpaslíků a ukázkou práce tanečního kroužku.
Od 1. do 8. června vyjela téměř celá škola (25 žáků) na ozdravný pobyt do Jizerských hor.
Bydleli jsme v penzionu Ruzyně v Českém Šumburku. Počasí se opravdu povedlo, personál
penzionu byl obětavý a příjemný a pobyt se všem velice líbil.
V celoroční soutěži sběru hliníku obsadila naše škola sedmé místo. Soutěže se zúčastnilo celkem
34 škol. Za hliník škola obdržela téměř 500 Kč, které posloužily jako část platby za dalekohled,
jenž budeme využívat na výletech a vycházkách.
Děti za pomoci učitelek vyrobily z papíru kontejnery na tříděný odpad.

6. Zájmové kroužky
Práce na počítači
Turistický kroužek
Taneční kroužek
Kroužky byly poskytovány zdarma, vedly je učitelky školy.

7. Zápis do 1. ročníku
Bylo zapsáno 7 žáků, rodiče jednoho žáka se později rozhodli pro spádovou školu.
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8. Materiální zabezpečení a budova školy
V tomto školním roce obec vybavila školu novým nábytkem ve třídách, každý žák dostal svou
skříňku na osobní věci. Podobně byla vybavena i šatna, také učitelky dostaly nové skříně na
pomůcky. Byla zavedena teplá voda na dívčí toalety, umyvadlo na učitelskou toaletu, zřízena
úklidová komora. Provedly se nutné opravy na ústředním topení, na zahradě byl zřízen kohoutek
na zalévání a osvěžení. V dubnu byla celá škola napojena na systém pitné vody ze Želivky.
Osobní počítač (dar pana Palaty) posloužil zejména k nezbytným administrativním úkonům,
přičemž další počítače mohly bezezbytku sloužit výuce. Dotace Středočeského kraje posloužila
k napojení na internetovou síť, výukové a administrativní programy. Rodiče podpořili školu
materiálními i finančními dary, díky tomu se zkvalitnily podmínky zejména v družině a zpestřila
se nabídka volnočasových aktivit. Např. pan Klecha a pan Palata věnovali dvě velké stavebnice
LEGO, paní Šimečková stolní hry do družiny, paní Procházková věnovala 30 000 Kč, z čehož
byly zatím koupeny čtyři sady nastavitelných lavic a židlí.
Na školní hřiště škola zakoupila nový čistý písek.
Obec zařídila zvýraznění přechodu přes silnici před školou, osazení dopravními značkami.
O prázninách třídách proběhla výměna zářivek a v celé škole malování.
Bohužel technický stav budovy stále ještě není plně uspokojivý. Střecha je ve špatném stavu, část
krovu je napadená dřevokazným hmyzem. Bude třeba zhotovit stříšky nad vchody, aby na
čekající děti či rodiče nepršelo. Toalety jsou už zastaralé a nepříliš vzhledné, během roku budou
vymalovány a vytapetovány omyvatelnými tapetami.
Po dohodě s panem starostou a paní knihovnicí začne škola po prázdninách využívat pro potřeby
družiny obecní knihovnu, čímž se zlepší dozor nad žáky v době oběda. Nejlepším řešením pro
družinu by ale byla půdní vestavba. Škola trpí nedostatkem úložných prostor, pomůcky máme ve
skříních ve třídách, není kam uložit venkovní hračky apod. Prostorově stále nevyhovuje šatna.
Na tělesnou výchovu chodí žáci do budovy obecního úřadu, vzdálené asi 200 m.
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9. Školská rada
V dubnu proběhly volby, 21. května se konala zahajovací schůze nové školské rady, předsedkyní
byla zvolena Mgr. Tereza Šimečková.
Hned na počátku se školská rada se výrazně zasadila o zlepšení dopravní situace v okolí školy.

10. Závěr
Ve škole panovala přátelská a otevřená atmosféra, spolupráce se zřizovatelem a s rodiči žáků byla
dobrá. Díky tomu máme naději, že naše malá škola nezanikne, naopak se bude dále rozvíjet.

Výroční zpráva byla schválena mimořádnou pedagogickou radou dne 3. 10. 2008, školskou radou
dne 20. 10. 2008.
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