Základní škola Tehov, okres Praha-východ
Tehov 78, 251 01
Tel: 323 640 573
e-mail: zstehov@seznam.cz
www.tehov.cz

Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2008/9

Zpracovala: Mgr. Radana Šimčíková, ředitelka školy
V Tehově 30. září 2009

Obsah:
1. Základní údaje o škole.............................................................2
2. Organizace vzdělávání, údaje ožácích.....................................2
3. Zaměstnanci školy...................................................................3
4. Výsledky vzdělávání................................................................3
5. Akce školy...............................................................................3
6. Zájmové kroužky.....................................................................4
7. Zápis do prvního ročníku.........................................................4
8. Materiální zabezpečení a budova školy...................................5
9. Školská rada.............................................................................5
10. Závěr.......................................................................................5

1

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 ve 4. až 5. ročníku vyučovalo podle programu Obecná škola, v 1. a 2.
ročníku podle školního vzdělávacího programu Tvoříme všichni s radostí.
Škola měla 29 žáků. První třídu navštěvovalo šest žáků prvního ročníku a osm žáků druhého
ročníku, z toho čtyři se specifickými vzdělávacími potřebami. Druhou třídu navštěvovalo
jedenáct žáků čtvrtého ročníku, z toho tři se specifickými vzdělávacími potřebami, a čtyři žáci
pátého ročníku. 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 24 žáků.
Škola je umístěna uprostřed obce. Navštěvovaly ji místní děti i děti z okolních obcí a měst.
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 21 let, učitelka
PaeDr. Marie Moravcová, VŠ, spec. pedagogika, praxe 20 let, učitelka
Michaela Pastejříková, ÚSO, vychovatelství, praxe 11 let, učitelka
Natálie Šindelářová, ÚSO, vychovatelství, praxe 18 let, vychovatelka ve školní družině
Jana Marešová, ÚSO, ekonomika, praxe 7 let, asistentka pedagoga
Marie Neumanová, uklízečka
Jindřiška Chejnová, pomocná kuchařka
Během roku Jana Marešová úspěšně absolvovala kurz pro asistenty pedagoga,
učitelky absolvovaly školení o průřezových tématech v ŠVP.
4. Výsledky vzdělávání
Na závěrečném vysvědčení mělo 22 žáků hodnocení prospěl/a s vyznamenáním.
Ze čtyřech žáků pátého ročníku byli dvě děti přijaty na osmileté gymnázium, dvě odešly do šesté
třídy základní školy.
Ve škole se nestal žádný úraz.
5. Akce školy
Kurzu plavání se zúčastnili žáci všech ročníků. Děti navštěvovaly různé akce (třikrát Divadlo v
Dlouhé, třikrát programy v Toulcově dvoře).
Na mikulášské besídce konané ve spolupráci s obcí děti vystoupily s pohádkou Dvanáct měsíčků
a ukázkou práce tanečního kroužku, za odměnu dostaly od Mikuláše sladkosti
V únoru proběhlo ve spolupráci se společností Scio dotazníkové šetření spokojenosti žáků, rodičů
a učitelů. Hodnocení pro školu vyšlo převážně příznivě, z nedostatků jsme si vzali poučení,
budeme se snažit naši práci dále zlepšovat.
Ve sběru hliníku jsme obsadili 18 místo ze 62 organizací.
Po celý rok děti soutěžily v projektu Recyklohraní, který zahrnuje jak soutěže, tak sběr a baterií a
elektrozařízení. Podařilo se nám obě sběrné nádoby naplnit a splnit většinu soutěžních úkolů.
Postupně sbíráme body, za které si budeme moci objednat ceny.
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V dubnu probíhal ve škole projektový den Cesta ke chlebu. Děti se naučily rozeznávat druhy
obilí, seznámily se s jeho použitím, zkusily ho drtit a mlít, zdobily kraslice slámou, navrhovaly
obaly na obilné výrobky a na závěr si v domácí pekárně upekly vlastní chléb.
V květnu slavila obec významné výročí: 700 let od první písemné zmínky o Tehově. Žáci školy
měli možnost se zúčastnit akcí místních rybářů a hasičů. V sobotu 30. května oslavy vyvrcholily.
Kronikářka obce paní Jansová za pomoci učitelek uspořádala ve škole výstavu fotografií a
školních dokumentů, žáci školy vystavili své nejlepší práce a model školy. Výstava se setkala
s velkým zájmem místních občanů a bývalých žáků.
Na odpoledne si školní děti přichystaly vystoupení s ukázkami svých recitačních, hudebních a
tanečních dovedností. Na závěr předvedly divadelní hru na motivy starých tehovských pověstí.
Ve hře účinkoval i živý kůň a děti svými hereckými výkony příjemně překvapily a pobavily
početné obecenstvo.
V červnu žáci 4. a 5. ročníku absolvovali praktickou část kursu dopravní výchovy na dopravním
hřišti v Říčanech.
Na školním výkletě jsme procházeli bludišti u zámku Loučeň a seznámili se s dávnými řemesly
ve středověké vesnici Botanicus Ostrá.
V posledním týdnu školy děti jednu noc přespaly ve škole. Večer si samy připravovaly večeři a
po setmění se seznámily s dobrým duchem školy. Druhý den navštívily pěšky Říčany.
Školní rok skončil v pátek 26. června.
6. Zájmové kroužky
Práce na počítači
Turistický kroužek
Přírodovědný kroužek
Taneční kroužek
Kroužky byly poskytovány zdarma, vedly je učitelky školy.
7. Zápis do 1. ročníku
Bylo zapsáno 9 žáků, z toho dva obdrželi odklad školní docházky, rodiče dvou žáků se později
rozhodli pro plně organizovanou školu.

4

8. Materiální zabezpečení a budova školy
Škola začala využívat místnost knihovny, kterou rodiče (Šimečkovi, Kohoutovi, paní Jandlová a
pan Tulach) nově vymalovali. Do druhé třídy byl zakoupen nový koberec, starší byl přesunut do
knihovny, též sem byly přesunuty tři lavice s židličkami. Díky nový obrázkům a květinám se
prostor knihovny zásadně změnil k lepšímu. Knihovna byla využívána ranní a polední družinou,
na hodiny čtení, anglického jazyka a vlastivědy.
Požadavku na uvolnění bývalé šatny nebylo ani po opakovaných žádostech ředitelky a školské
rady vyhověno.
Na tělesnou výchovu chodí žáci do budovy obecního úřadu, vzdálené asi 200 m.
V průběhu roku musel být ze hřiště z technických důvodů odstraněn herní prvek s klouzačkou.
Škola požádala Středočeský kraj o grant na nový, bohužel grant neobdržela.
Pan Mareš věnoval na hřiště dva masivní stoly s lavicemi.

9. Školská rada
Školská rada podporovala vedení školy ve snaze získat pro školu další prostory. Seznámila se
s výsledky dotazníkového šetření, navrhla některá zlepšení.
10. Závěr
Atmosféra ve škole byla přátelská, spolupráce s rodiči i zřizovatelem byla dostatečná, věcná a
bez zbytečných konfliktů. Nezbývá si to samé přát i do dalších let.

Výroční zpráva byla schválena mimořádnou pedagogickou radou dne 20. 10. 2009,
školskou radou dne 20.10. 2009.
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