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1. Základní údaje o škole
Název: Základní škola a Mateřská škola Tehov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 75034182
Identifikátor zařízení: 600052338
Zřizovatel: Obec Tehov
Ředitelka školy: Mgr. Radana Šimčíková
Druh školy: Základní škola – první stupeň, Mateřská škola
Kapacita ZŠ: 100 žáků
Kapacita MŠ: 28 žáků
Kapacita školní družiny: 45 žáků
Kapacita školní jídelny – výdejny: 130 žáků
Zpracování mezd: Vladimíra Hampejsková
Zpracování účetnictví: Jana Hlínová

2. Organizace vzdělávání, údaje o žácích
Ve všech ročnících se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Tvoříme všichni
s radostí, který byl k 1. 9. 2013 upraven podle změn RVP.
Škola měla 54 žáků. První třídu navštěvovalo 9 žáků prvního ročníku a 7 žáků pátého
ročníku. Druhou třídu navštěvovalo 11 žáků druhého ročníku a 9 žáků čtvrtého ročníku. Třetí
třídu navštěvovalo 18 žáků třetího ročníku. Do školní družiny chodilo 45 žáků.
Žáci se stravovali ve školní výdejně jídel a jídlo dovážela firma Scholarest ze školní jídelny
při ZŠ U Říčanského lesa. Ve školní jídelně se stravovalo 46 žáků.
Školu navštěvovaly především místní děti, tři děti ze Světic, jedno z Prahy a tři z Říčan.
Dopravní spojení do obce je autobusové, většina dětí je rodiči přivážena a odvážena
automobily.
Škola byla opět zapojena do projektů Ovoce do škol, Les ve škole, Recyklohraní, Odznak
všestrannosti olympijských vítězů.
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3. Zaměstnanci školy
Mgr. Radana Šimčíková, VŠ, 1. st. ZŠ, praxe 26 let, učitelka
PaeDr. Marie Moravcová, VŠ, spec. pedagogika, praxe 25 let, učitelka
Michaela Pastejříková, ÚSO, praxe 16 let, učitelka
Alena Krejčová, ÚSO, praxe 14 let, vychovatelka ve školní družině, učitelka
Ivana Hrbková, ÚSO, praxe 5 let, učitelka v MŠ
Jana Jalovcová, ÚSO, praxe 5 let, učitelka v MŠ
Jana Marešová, ÚSO, praxe 11 let, učitelka
Marie Neumanová, uklízečka, kuchařka
Martina Jandlová, uklízečka

4. Výsledky vzdělávání
Na závěrečném vysvědčení mělo 51 žáků hodnocení prospěl/a s vyznamenáním, dva žáci byli
přijati na osmileté gymnázium do Říčan, dvě žákyně do hudební třídy v Říčanech, tři žáci
odešli na druhý stupeň do běžných tříd.

5. Akce a projekty školy
Kurzu plavání se zúčastnili žáci všech ročníků, v tomto školním roce jsme jezdili do nového
bazénu v Říčanech, což výrazně zlevnilo dopravu. V porovnání s jinými školami, které jsme
měli možnost pozorovat, se naše děti vody nebojí, plavou mnohem lépe než jejich vrstevníci a
nejsou obézní. Určitě je to tím, že ve škole i doma více sportují, více času tráví na čerstvém
vzduchu a plavecký výcvik zahajují už v prvním ročníku, některé už v mateřské škole.
V říjnu jsme v KC U Labutě v Říčanech shlédli pořad Madagaskar z oblíbeného cyklu Planeta
Země. Absolvovali jsme přírodovědný pořad o vodě v Ekocentru v říčanské hájovně, za
hvězdnou oblohou jsme se vydali v mobilním planetáriu. Fyzikální pokusy mohly děti
pozorovat i zažít při návštěvě Úžasného divadla fyziky.
Druhá, třetí a čtvrtá třída navštívily Toulcův dvůr, první a pátá třída Zoologickou zahradu.
Páťáci byli navíc na Vyšehradě a v Botanické zahradě Na Slupi. Vánoční tradice jsme
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pozorovali ve skanzenu v Přerově nad Labem, pátá třída se projela parníkem po Vltavě a
v Muzeu Karlova mostu shlédla výstavu betlémů.
Jako každý rok, i letos nás navštívilo divadélko Lokvar, dokonce dvakrát. Poprvé jsme šli na
jeho pohádku do Světic, protože v Tehově byla odstávka el. proudu, a tak Sněhurku viděly i
děti ze ZŠ Světice a z lesní školky Pramínek. Podruhé u nás hrál Lokvar v červnu pohádku
Tatínek není k zahození, poprvé také pro děti z naší MŠ.
Výchovné koncerty byly dva, v únoru přijel s pořadem o bigbítu náš oblíbený kytarista
Jindřich Kaufers, v dubnu jsme byli na koncertě v Národním muzeu.
V rámci projektu Poznej Evropu jsme uskutečnili projektové dny Německo a Polsko. Podíleli
jsme se na úklidu a úpravě zeleně na návsi, čímž jsme se zapojili do akce Čistý Ladův kraj,
kterou v Tehově organizovalo OS Tehov.
V rámci prevence šikany jsme do školy pozvali zkušené psychology manžele Kašparovy.
Jejich závěrečná zpráva nám opravdu udělala velkou radost: Děti se cítí ve škole dobře a
bezpečně, nebojí se zeptat, umí jasně formulovat své názory a umí je obhájit. Jejich
vyjadřovací schopnosti jsou nadprůměrné.
Děti z kroužků i tříd se prezentovaly při příležitosti rozsvícení vánočního stromu na návsi
Tehova na začátku adventu.
Děti z MŠ vystoupily na vítání občánků.
Všechny ročníky se společně s kroužky OS Tehov představily na závěrečné Veselici, kde také
proběhlo slavnostní rozloučení MŠ s předškoláky a ZŠ s žáky pátého ročníku.
Na konci školního roku strávila pátá třída krásné tři dny na kolech v Třeboni.

6. Zápis do 1. ročníku a do MŠ
K zápisu přišlo 22 žáků, z toho tři požádali o odklad školní docházky, tři žáci odešli do jiných
škol, dva žáci naopak přestoupili do Tehova.
Při lednovém zápisu bylo podáno 45 přihlášek, přijato bylo 28 dětí. K červnovému zápisu bylo
podáno 22 přihlášek, přijato bylo 8 dětí, většinou předškoláků.
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7. Materiální zabezpečení a budova školy, stavba jídelny a MŠ
Z prostředků EU Peníze školám byly zakoupeny tři interaktivní projektory a deset tabletů.
V září pak započala dlouho očekávaná událost: stavba mateřské školy. Vítězem výběrového
řízení byla firma Urbio Sisto. Díky tomu, že budova byla projektována jako dřevostavba,
pokračovaly páce neuvěřitelným tempem a školka doslova rostla před očima. V září byla
vybudována základová deska, 7. října započala stavba budov, 9. října již stála zastřešená
budova školky. Byli jsme nuceni přestěhovat školní jídelnu na obecní úřad, děti na oběd
docházely s doprovodem učitelek a vychovatelek.
V prosinci byla stavba hotova a předána. Budova MŠ je určena pro 28 dětí, je v ní prostorná
herna, umývárna a WC, zázemí pro učitelky, sklad prádla, venkovní sklad a šatna. Nová
jídelna s výdejnou plně pokryje potřeby školy i školky. Z bývalé jídelny s výdejnou vznikla
další šatna pro žáky školy. Během ledna byly školka i jídelna vybaveny nábytkem, proběhla
kolaudace a zápis do rejstříku škol. 3. února byla školka otevřena a uvítala první děti.
Zároveň se název školy změnil ze Základní škola Tehov, okres Praha-východ na Základní
škola a Mateřská škola Tehov.
Během letních prázdnin započala firma Floraservis budování zahrady s herními prvky a hřiště
s umělým povrchem.

8. Spolupráce s OS Tehov, s rodiči, pomoc škole
Po celý rok probíhaly ve škole a na obecním úřadě kroužky OS Tehov, které navštěvovali
především žáci naší školy, kroužky mohly navštěvovat i děti z MŠ. Nabídka byla opět velmi
pestrá: angličtina, keramika, výtvarný, folklorní kroužek, hudební hrátky, stolní tenis, florbal,
turistika, gymnastika, atletika, tanec, flétna. OS Tehov opět pořádalo mnoho zajímavých akcí
pro děti, na některých přímo spolupracovalo se školou.
Spolupráce s rodiči byla na velmi dobré úrovni, navíc někteří rodiče jsou lektoři kroužků OS
Tehov, čímž se přímo podílejí na volnočasových aktivitách dětí a o to je spolupráce mezi
rodiči a pedagogy přirozenější.
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9. Závěr
Oproti loňskému roku se výstavba školky a jídelny žáků téměř nedotkla, pouze školní družina
nemohla využívat zahradu. Děti si chodily hrát na louku a do lesa, na vycházkách poznávaly
rodnou obec.
Díky výstavbě školky a jídelny se prostor školy změnil dále k lepšímu, zejména co se týče
výdeje jídel a kultury stolování dětí i dospělých.
V neposlední řadě se zkvalitnil život tehovských rodin, které mají nyní své děti doslova „pod
jednou střechou“.

Výroční zpráva byla schválena mimořádnou pedagogickou radou dne 15. 10. 2014,
školskou radou dne 4. 11. 2014
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