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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: 60 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. 2014 upraven pro žáky 1. ročníku, kde přibyla hodina angličtiny.
Škola měla 64 žáků. První třídu navštěvovalo 18 žáků prvního ročníku. Druhou třídu
navštěvovalo 9 žáků druhého ročníku. Třetí třídu navštěvovalo 11 žáků třetího ročníku a 9
žáků pátého ročníku. Ve čtvrté třídě bylo 17 žáků čtvrtého ročníku. Do školní družiny chodilo
60 žáků.
Žáci se stravovali ve školní výdejně jídel a jídlo dovážela firma Scolarest ze školní jídelny při
ZŠ U Říčanského lesa. Ve školní jídelně se stravovalo 60 žáků.
Školu navštěvovaly především místní děti, jedno dítě ze Světic, jedno z Prahy a sedm z Říčan.
Dopravní spojení do obce je autobusové, v průběhu roku obec vybudovala autobusovou
zastávku Hačalka, což významně přispělo k bezpečnosti místních dětí, které mohou ze školy
jezdit pohodlně autobusem přímo k domovu.
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 27 let, učitelka
PaeDr. Marie Moravcová, VŠ, spec. pedagogika, praxe 26 let, učitelka
Michaela Pastejříková, ÚSO, praxe 17 let, učitelka
Mgr. Gabriela Herciková, VŠ, 2. st. ZŠ, 15 let praxe
Mgr. Petra Kohoutková, VŠ, učitelství anglického jazyka, praxe 11 let, učitelka
Ludmila Hlavsová, ÚSO, praxe 11 let, vychovatelka ve školní družině
Alena Krejčová, ÚSO, praxe 15 let, vychovatelka ve školní družině, učitelka
Ivana Hrbková, ÚSO, praxe 6 let, učitelka v MŠ
Jana Jalovcová, ÚSO, praxe 6 let, učitelka v MŠ
Marie Neumanová, uklízečka, kuchařka
Martina Jandlová, uklízečka
Jana Hlínová, hospodářka

4. Výsledky vzdělávání
Na závěrečném vysvědčení mělo 61 žáků hodnocení prospěl/a s vyznamenáním, tři žáci byli
přijati na osmiletá gymnázia, dva žáci do hudební třídy v ZŠ Bezručova v Říčanech, dva žáci
do matematické třídy v 1. ZŠ Říčany, dva žáci odešli na druhý stupeň do běžných tříd.

5. Akce a projekty školy
Akce MŠ: čtyři divadelní představení, návštěva Mikuláše, pořady Po stopách víly
Podzimněnky, Zimní přírodou a PETruška na cestách v říčanském muzeu, účinkování na
vítání občánků, návštěva místní farmy.
Akce ZŠ: V rámci projektu Zkvalitnění výuky jazyků metodou CLIL učila jednou v týdnu
v prvním pololetí angličtinu rodilá mluvčí, což jsme využili i při projektovém dnu Poznej
Evropu – Velká Británie. Dále žáci 3.–5. ročníku v KC U Labutě v Říčanech shlédli pořad Po
stopách lidojedů z cyklu Planeta Země.
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První ročník absolvoval programy Po stopách víly Podzimněnky, Zimní přírodou a PETruška
na cestách v říčanském muzeu, školní výlet s přespáním ve světické hájence, s domácími
zvířaty se seznámil na tehovské farmě.
Další akce: Mikuláš, dopravní výchova a průkaz cyklisty pro 4. ročník, výlet do vánoční
Prahy, výchovný koncert, výroba ručního papíru, návštěva hasičů a předvedení jejich
techniky, sběr hliníku, program Desatero sov, kdy školu i školku navštívil chovatel těchto
ptáků spolu se svými svěřenci. Děti z MŠ, kroužků i tříd se prezentovaly při příležitosti
rozsvícení vánočního stromu na návsi Tehova na začátku adventu. Ke Dni dětí groteska
Bomberos, která děti opravdu velmi pobavila. Setkání s historickými osobnostmi na hoře Říp.
Cyklistický dvoudenní výlet páté třídy do Senohrab.
Kurzu plavání se zúčastnili žáci všech ročníků i děti z MŠ, jezdili jsme opět do bazénu Na
Fialce v Říčanech.
Všechny ročníky se společně s kroužky OS Tehov představily na závěrečné Besídce, kde také
proběhlo za aktivní účasti starosty obce slavnostní rozloučení MŠ s předškoláky a ZŠ s žáky
pátého ročníku, prvňáci byli pasováni na čtenáře. V dobročinném obchůdku děti vybraly 2700
Kč, které poslaly útulku pro opuštěná zvířata v Lysé nad Labem, kde jsou umístěna i zvířata
z Říčanska.

6. Zápis do 1. ročníku a do MŠ
K zápisu do ZŠ přišlo 20 žáků, z toho dva požádali o odklad školní docházky, jeden žák
odešel do Světic, jeden naopak přestoupil do Tehova.
Při zápisu do MŠ bylo podáno 26 přihlášek, přijato bylo 12 dětí.

7. Materiální zabezpečení
V září 2014 bylo dokončeno hřiště s umělým povrchem a doskočištěm, dále zahrada s herními
prvky pro větší i menší děti. Zbytek volné plochy byl dokončen s vydatnou pomocí rodičů,
kteří rozvozili zeminu, vyseli trávník a zasadili okrasné a ovocné stromy a keře, které nám
věnovala paní Horton, maminka žákyně prvního ročníku. Z bývalé výdejny jídel vznikla další

4

šatna. Škola pravidelně nakupuje a doplňuje pomůcky podle potřeby, s počítači nám pomocí i
dary přispívá pan František Zelenka, otec žáka prvního ročníku.
Škole stále chybí odpovídající zázemí pro učitele, neboť jediná místnost o rozměrech 6,5 x 2,5
m slouží jako ředitelna, sborovna i kabinet pro všech 7 pedagogických pracovníků.
Dále chybí úložné a skladovací prostory pro pomůcky
8. Spolupráce se zřizovatelem, OS Tehov, z.s., s rodiči, pomoc škole
Na podzim se po volbách obměnilo vedení obce. Spolupráce je velice dobrá, vedení obce se o
školu zajímá a podporuje ji.
Stejně dobrá je i spolupráce se spolkem OS Tehov, který zajišťuje pro děti ze ZŠ a MŠ
zájmové kroužky a pořádá víkendové akce pro děti i dospělé.
Spolupráce s rodiči byla tradičně na dobré úrovni, většina rodičů se o školu zajímá a pomáhá
jí.
9. Závěr
Oproti předchozím rokům, kdy se ve škole stále něco přestavovalo, mohli jsme uplynulý rok
trávit v klidu ve škole. Nová školní zahrada s hřištěm umožnila zkvalitnění výuky tělesné
výchovy a zpříjemnila dětem pobyt v MŠ i ve školní družině.

Výroční zpráva byla schválena mimořádnou pedagogickou radou dne: 6. 10. 2015,
školskou radou dne: 10. 11. 2015
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