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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 prvního a třetího ročníku se učili matematiku metodou profesora Hejného.
Škola měla 73 žáků. První třídu navštěvovalo 16 žáků prvního ročníku. Druhou třídu
navštěvovalo 19 žáků druhého ročníku. Třetí třídu navštěvovalo 17 žáků třetího ročníku, třetí
třídu 17 žáků třetího ročníku, čtvrtou třídu 10 žáků čtvrtého ročníku a 12 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 71 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 místní část
Hačalka a osadu Lada (zde chybí ranní spoj). Škola byla opět zapojena do projektů Ovoce do
škol, Les ve škole, Recyklohraní, MŠ do projektu Mléko do škol, ZŠ a MŠ do projektu
Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání (Muzeum Říčany).
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3. Zaměstnanci školy
Mgr. Radana Šimčíková, VŠ, 1. st. ZŠ, 29 let praxe, učitelka, ředitelka
PaeDr. Marie Moravcová, VŠ, spec. pedagogika, 28 let praxe, učitelka
Mgr. Gabriela Herciková, VŠ, 2. st. ZŠ, 17 let praxe
Mgr. Petra Kohoutková, VŠ, učitelství anglického jazyka, 13 let praxe, učitelka
Mgr. Věra Plášková, VŠ, 1. st. ZŠ, 1 rok praxe, učitelka
Ludmila Hlavsová, ÚSO, 13 let praxe, vychovatelka ve školní družině
Michaela Pastejříková, ÚSO, 19 let praxe, vychovatelka ve školní družině
Ludmila Hlavsová ml., ÚSO, 1 rok praxe, vychovatelka ve školní družině
Petra Dvořáková, ÚSO, 6 let praxe, učitelka v MŠ
Jana Jalovcová, ÚSO, 7 let praxe, učitelka v MŠ
Marie Neumanová, uklízečka, kuchařka
Martina Jandlová, uklízečka
Jana Hlínová, hospodářka

4. Výsledky vzdělávání
V květnu se žáci 5. ročníku zúčastnili plošného testování České školní inspekce. V českém
jazyce měli úspěšnost 70 % (průměr škol byl 61 %), v matematice 72% (průměr škol 60 %),
v kombinovaných výchovách 80 % (školy 66 %).
Na závěrečném vysvědčení mělo 65 žáků hodnocení prospěl/a s vyznamenáním, jedna žákyně
byla přijata na osmileté gymnázium, jedenáct žáků odešlo do světické školy na druhý stupeň.

5. Zápis do 1. ročníku a do MŠ
K zápisu do ZŠ přišlo 28 žáků, přijato bylo 20 žáků, z toho jeden požádal o OŠD, jeden žák o
plnění školní docházky v zahraničí.
Při zápisu do MŠ bylo podáno 28 přihlášek, přijato bylo 13 dětí, z toho jedno dítě
k individuálnímu vzdělávání.
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6. Akce a projekty školy
Akce MŠ:
Září: Adaptace v MŠ, objevování okolí
Říjen: Skřítek Habřílek (program Ekocentra Říčany)
Listopad: Budky a krmítka (program Ekocentra Říčany), fotografování, Svatomartinská
slavnost s pečením rohlíků, divadlo Africká pohádka, rozsvěcení vánočního stromu na návsi
Prosinec: Mikuláš, Výběr a zdobení stromku do MŠ, Pohádka o vánoční hvězdě (divadlo)
Únor: Kytarový koncert, zahájení kurzu plavání
Březen: Dílničky v říčanském muzeu, opékání buřtů, návštěva statku v Tehově
Duben: Výsadba ovocných stromů do alejí podél cest v Tehově
Květen: Vítání občánků, dílničky tkaní, vyšívání, fotografování, výlet do ZOO
Červen: Výlet Klokočná, divadlo Divočina, výchovný pořad Vzpoura úrazům, posezení
s rodiči, dílničky: výroba panenek z přírodních materiálů
Akce ZŠ:
Říjen:
4. a 5. ročník Pražský hrad, Muzeum Říčany – Do nitra kamenů
1. ročník Muzeum Říčany – Budky a krmítka, Do lesa se skřítkem Habřílkem
Družina: Halloween (maškarní ples, dlabání dýní)
Listopad:
1. ročník Planetárium
3. až 5. ročník Planeta Země (cestopisný pořad)
1. až 3. ročník divadlo Africká pohádka
2. ročník Řemesla (říčanské muzeum)
Všichni: Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční hra, fotografování
Družina: Svatomartinský den (soutěže)
Prosinec:
Všichni: Mikuláš
4. a 5. ročník betlémy v Betlémské kapli a plavba lodí pod Karlovým mostem
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3. až 5. ročník Planeta Země – cestopisný pořad
1. až 3. ročník Africká pohádka (divadlo)
Družina: Pečení perníčků
Leden:
Družina: Zlatý slavík, hudební odpoledne (prezentace hry žáků na hudební nástroje)
Únor:
Všichni: Výchovný kytarový koncert (J. S. Bach), zahájení kurzu plavání
3. ročník Planetárium
Družina: Karneval
Březen:
2. ročník Toulcův dvůr
1. a 2. ročník statek Tehov
Všichni: plavání, Den otevřených dveří
Duben:
Sázení ovocných stromků v tehovských alejích, zápis do 1. ročníku
Květen:
1. ročník Knihovna Říčany, Cesta do pravěku (Muzeum Říčany)
2. ročník Muzeum Říčany (Pod mikroskopem)
3. ročník dva dny v říčanské hájovně
4. a 5. ročník škola v přírodě Harrachov
Všichni: fotografování, Marie Míková (beseda s herečkou a spisovatelkou), barevný týden
(vlajky států)
Červen:
1. ročník výlet dvoudenní výlet do hájovny
1. a 2. ročník Africká příroda (beseda)
2. ročník Pomoc rozvojovým zemím (beseda o rodinách a školství)
2., 4. a 5. ročník Památník Josefa Lady v Hrusicích,
5. ročník cyklovýlet Senohraby
4. a 5. ročník závody dračích lodí v Nymburce (1. místo), Cyril a Metoděj (vlastivědný pořad)
Všichni: Vzpoura úrazům – výchovný pořad
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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 s kroužky OS Tehov představily na první Tehovské pouti, která se
konala 24. června. V dobročinném grilování děti vybraly 1500 Kč, které poslaly útulku pro
opuštěná zvířata v Lysé nad Labem.
7. Materiální zabezpečení
Děti pečovaly o školní zahradu, na podzim jsme ochutnali první vlastní jablka, na jaře vlastní
ředkvičky, cibulku, bylinky.
V lednu byl vyklizen obecní byt a byl vyhotoven projekt jeho přestavby na třídu a ředitelnu.
8. Spolupráce se zřizovatelem, OS Tehov, z. s., s rodiči, pomoc škole
Spolupráce s obcí je dobrá, zřizovatel školu podporuje. V lednu byl uvolněn obecní byt v
budově školy, bude přestavěn na třídu a ředitelnu.
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. V letošním roce měly děti možnost chodit
do kroužku „Lesní družina“, kdy jednou týdně chodily odpoledne za každého počasí na tři
hodiny ven.
Spolupráce s rodiči byla tradičně na dobré úrovni.
9. Závěr
V průběhu roku byl schválen záměr zateplení a nové fasády školy a revitalizace prostoru před
školou. Těšíme se, že už možná příští rok zazáří naše škola novotou.

Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou dne: 13. 10. 2017
školskou radou dne: 21. 11. 2017
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