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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. Žáci druhého ročníku pokračovali v matematice metodou profesora Hejného.
Škola měla 70 žáků. První třídu navštěvovalo 18 žáků prvního ročníku. Druhou třídu
navštěvovalo 17 žáků druhého ročníku. Třetí třídu navštěvovalo 9 žáků třetího ročníku a 12
žáků čtvrtého ročníku. V páté třídě bylo 15 žáků pátého 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 67 žáků.
Školu navštěvovaly především místní děti, tři děti ze Světic, jedno z Prahy a čtyři z Říčan, dvě
z Babic a jedno z Tehovce. Dopravní spojení do obce je autobusové, zahrnuje i čtvť Hačalka.
Škola byla opět zapojena do projektů Ovoce do škol, Les ve škole, Recyklohraní.

2

3. Zaměstnanci školy
Mgr. Radana Šimčíková, VŠ, 1. st. ZŠ, praxe 28 let, učitelka, ředitelka
PaeDr. Marie Moravcová, VŠ, spec. pedagogika, praxe 27 let, učitelka
Michaela Pastejříková, ÚSO, praxe 18 let, učitelka
Mgr. Gabriela Herciková, VŠ, 2. st. ZŠ, 16 let praxe
Mgr. Petra Kohoutková, VŠ, učitelství anglického jazyka, praxe 12 let, učitelka
Ludmila Hlavsová, ÚSO, praxe 12 let, vychovatelka ve školní družině
Petra Dvořáková, ÚSO, praxe 5 let, vychovatelka ve školní družině
Alena Krejčová, ÚSO, praxe 15 let, vychovatelka ve školní družině
Kateřina Vágnerová, ÚSO, praxe 1 rok, učitelka v MŠ
Jana Jalovcová, ÚSO, praxe 7 let, učitelka v MŠ
Marie Neumanová, uklízečka, kuchařka
Martina Jandlová, uklízečka
Jana Hlínová, hospodářka

4. Výsledky vzdělávání
Na závěrečném vysvědčení mělo 63 žáků hodnocení prospěl/a s vyznamenáním, jedna žákyně
byla přijata na osmileté gymnázium, čtyři žáci do matematické třídy v 1. ZŠ Říčany, deset
žáků odešlo do světické školy na nově zřízený druhý stupeň.

5. Akce a projekty školy
Akce MŠ:
Září: divadelní představení
Říjen: fotograf, ježčí záchranná stanice, karneval, divadlo
Listopad: keramická dílna, adventní vystoupení,
Prosinec: Mikuláš, Den otevřených dveří, Vánoční besídka pro rodiče
Leden: Tříkrálový ples, divadlo
Únor: divadlo
Březen: kytarový koncert
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Duben: Čarodějnický rej
Květen: divadlo, kavárna pro maminky, Vítání občánků
Červen: Bublinková show ke Dni dětí, dva výlety do údolí Raků, ZOO Praha
Akce ZŠ:
V letošním roce se naší škole podařilo získat grant z operačního programu Vzdělání pro
konkurenceschopnost ve výši 460 654 Kč.
Část byla určena na jazykově-poznávací pobyt žáků ve Velké Británii, který se uskutečnil ve
dnech 28. září až 4. října.
Tento pobyt byl plně hrazen z grantu včetně vstupů do památek, rodiče dětem platili pouze
kapesné. Přihlásilo se 13 dětí z páté třídy, 3 děti ze čtvrté třídy a 4 děti ze třetí třídy, celkem
jelo tedy 20 dětí, doprovázely je paní učitelky Šimčíková a Kohoutková. Jeli jsme pohodlným
autobusem s CK Student Agency, který nám spolu s delegátkou byl k dispozici po celou dobu
pobytu v přímořském městečku Bournemouth. Děti bydlely ve dvou- až čtyřčlenných
skupinkách v místních rodinách, které se o ně opravdu hezky staraly a zajišťovaly jim snídaně
a večeře. Obědy formou balíčku děti dostávaly v jazykové škole. Dopoledne se učily anglicky,
odpoledne už na ně čekal autobus a jelo se na výlet. Navštívili jsme místní Oceanárium s
mnoha zajímavými mořskými živočichy, hrad Sherborn s krásnými zahradami, loď Jejího
Veličenstva Victory, na které bojoval a zemřel admirál Nelson v bitvě u Trafalgaru, a tajemné
Stonehenge. Poslední den jsme poznali nejznámější památky Londýna: Tower, Tower Bridge,
Big Ben a mnoho dalších. Počasí bylo neobvykle teplé a slunečné, takže jsme si pobyt
opravdu užili.
V rámci téhož programu jsme získali grant na čtenářské dílny, kdy děti poznávaly knihy a
besedovaly o nich, do školní knihovny jsme koupili 217 knih, které si děti mohou číst ve škole
i půjčovat domů.
Další část grantu hradila dvoutýdenní jazykový pobyt ve Velké Británii pro pedagogy, tento
pobyt absolvovaly v Leedsu učitelky Moravcová a Šimčíková.
Další akce:
Září: 1. ročník divadlo, 2. ročník Toulcův dvůr Žabí putování
Říjen: 2. ročník Divadlo v Dlouhé, Muzeum Říčany (Plazi)
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Listopad: Planeta Země pro 3.–5. ročník, dopravní výchova a průkaz cyklisty pro 3. a 4.
ročník, beseda se spisovatelem Ladislavem Křivánkem
Prosinec: Mikuláš, výlet do vánoční Prahy, Den otevřených dveří, 2. – 5. ročník Divadlo
v Dlouhé (Jak jsem se ztratil)
Leden: 1. a 2. ročník výstava Řemesla (Muzeum Říčany)
Únor: 1. ročník program Zdravé zoubky, 1. a 2. ročník divadlo, 1. ročník Muzeum Říčany, 2.
– 5. ročník Divadlo v Dlouhé (O líné babičce)
Březen: kytarový koncert, 3., 4. a 5. ročník Divadlo v Celetné představení Jola, kde účinkuje
náš žák Jeroným Janč (Taneční studio Light), Matematický klokan
Duben: 1. a 2. ročník návštěva statku Tehov, Den Země pro všechny děti v říčanské hájovně,
dopravní výchova a průkaz cyklisty pro 3. a 4. ročník, dílny k Svátku Matek
Květen: Projektový den Karel IV. a jeho doba, škola v přírodě (3. + 4. ročník) Strašín u
Kašperských hor, Les – program pro 1. a 2. ročník, Zvířátka na dvoře (1. a 2. ročník), ZOO
Praha (1. ročník spolu s MŠ)
Červen: Bublinková show ke Dni dětí, výchovný koncert o Mozartovi (4. + 5.), beseda o
plazech (s ukázkou živých zvířat), dvoudenní výlet do hájovny (2. ročník), IQ Park Liberec
(5. ročník), Muzeum Říčany (Hmyz, 3. a 4. ročník)
Děti z MŠ, kroužků i tříd se prezentovaly při příležitosti rozsvícení vánočního stromu na návsi
Tehova na začátku adventu.
Kurzu plavání se zúčastnili žáci všech ročníků i děti z MŠ, jezdili jsme opět do bazénu Na
Fialce v Říčanech.
MŠ a ZŠ se společně se společně s kroužky OS Tehov představily na první Tehovské pouti,
která se konala 25. června. Přes nepřízeň počasí měla velký úspěch a v tradici budeme
pokračovat. V dobročinném grilování děti vybraly 1500 Kč, které poslaly útulku pro opuštěná
zvířata v Lysé nad Labem, kde jsou umístěna i zvířata z Říčanska.
Poslední akcí bylo rozloučení s dětmi a rodiči z pátého ročníku, které proběhlo na školní
zahradě.
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6. Zápis do 1. ročníku a do MŠ
K zápisu do ZŠ přišlo 23 žáků, všichni byli přijati, z toho tři požádali o odklad školní
docházky, pět dětí bylo přijato do jiných škol.
Při zápisu do MŠ bylo podáno 20 přihlášek, přijato bylo 14 dětí.

7. Materiální zabezpečení
Paní Klára Moravcová zakoupila dětem ze 4. a 5. ročníku terárium s párkem madagaskarských
felzum. Děti se o ně starají a již jsme odchovali první mláďata.
Na zahradu jsme zakoupili domeček na nářadí, OS Tehov nám koupil venkovní gril. Od
manželů Mrázových jsme dostali bylinky a květiny na školní záhonky.
Škole stále chybí odpovídající zázemí pro učitele, dále chybí úložné a skladovací prostory pro
pomůcky.
8. Spolupráce se zřizovatelem, OS Tehov, z. s., s rodiči, pomoc škole
Spolupráce s obcí je velice dobrá, zřizovatel se o školu zajímá a podporuje ji.
Výborná 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.
9. Závěr
Školní rok proběhl v klidu a pohodě, i když nám škola začíná být opět malá. Do budoucna je
třeba vybudovat ještě jednu kmenovou třídu a zejména zázemí pro učitele a kabinet. Nutná je
rekonstrukce tělocvičny. Velkým pozitivem je zřízení druhého stupně v ZŠ Světice ve
spolupráci s obcí Tehov. Třídní kolektiv se nerozpadne a děti mohou pokračovat ve studiu
v rodinném prostředí malé školy.

Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou dne: 7. 11. 2016
školskou radou dne: 8. 11. 2016
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