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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: 80 žáků
Kapacita školní jídelny – výdejny: 130 žáků
Zpracování mezd: Vladimíra Hampejsková
Zpracování účetnictví: Jana Hlínová
2. Organizace vzdělávání, údaje o žácích
V MŠ se vzdělávalo podle ŠVP Krok za krokem celým rokem. Ve všech ročnících ZŠ se
vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Tvoříme všichni s radostí. Žáci druhého a
čtvrtého ročníku se učili matematiku metodou profesora Hejného.
Škola měla 84 žáků. První třídu navštěvovalo 18 žáků, druhou třídu 16 žáků, třetí třídu 19
žáků, čtvrtou třídu 20 žáků a pátou třídu 11 žáků. Do školní družiny chodilo 78 dětí.
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. Dopravní spojení do obce je autobusové, zahrnuje i
místní část Hačalka a osadu Lada. ZŠ byla opět zapojena do projektů Ovoce do škol, Les ve
škole, Recyklohraní, 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, 30 let praxe, učitelka, ředitelka
PaeDr. Marie Moravcová, VŠ, spec. pedagogika, 29 let praxe, učitelka
Mgr. Gabriela Herciková, VŠ, 1. st. ZŠ, 18 let praxe
Mgr. Petra Kohoutková, VŠ, učitelství anglického jazyka, 14 let praxe, učitelka
Jana Brhlová, VŠ, spec. pedagogika, 15 let praxe, učitelka
Mgr. Věra Plášková, VŠ, 1. st. ZŠ, 2 roky praxe, učitelka
Ludmila Hlavsová, ÚSO, 14 let praxe, vychovatelka ve školní družině
Ludmila Hlavsová ml., ÚSO, 2 roky praxe, vychovatelka ve školní družině
Petra Dvořáková, ÚSO, 7 let praxe, vychovatelka ve školní družině
Bc. Jana Jalovcová, VŠ, 8 let praxe, učitelka v MŠ
Bc. Jan Šrůt, VŠ, 2 roky praxe, učitel v MŠ
Jana Marešová, ÚSO, 16 let praxe, asistent pedagoga ZŠ a MŠ
Marie Neumanová, uklízečka, kuchařka
Martina Jandlová, uklízečka
Jana Hlínová, hospodářka

4. Výsledky vzdělávání
Na závěrečném vysvědčení mělo 65 žáků hodnocení prospěl/a s vyznamenáním, dva žáci byli
přijati na osmileté gymnázium, osm žáků odešlo na druhý stupeň do světické školy, jedna
žákyně do školy v Uhříněvsi.
5. Zápis do 1. ročníku a do MŠ
K zápisu do ZŠ přišlo 28 žáků, přijato bylo 23 žáků, z toho tři požádali o OŠD a bylo jim
vyhověno.
Při zápisu do MŠ bylo podáno 37 přihlášek, přijato bylo 12 dětí, z toho jedno dítě
k individuálnímu vzdělávání.
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6. Akce a projekty školy
Na základě žádosti obdržela škola 620 638 Kč v projektu Šablony. Z těchto peněz byl
financován asistent pro MŠ a ZŠ, doučování, klub logiky a deskových her a čtenářský klub.
V MŠ se rodiče setkávali na workshopech s tematikou předškolních dětí, většina pedagogů se
vzdělávala v různých kurzech.
Škola byla též úspěšná v menších grantech, získali jsme dotaci 40 000 Kč na zabezpečení
školy (vstupní panel s kamerou) a příspěvek 16 400 na dopravu na plavání.
V soutěži Mléko a my pořádané firmou Laktea jsme se s naším projektovým dnem Od
kravičky do krabičky umístili v desítce nejlepších z celé republiky a vyhráli jsme velkou
lednici a keramický hrníček pro každé zúčastněné dítě.
Akce MŠ:
Září: adaptace v MŠ, objevování okolí
Říjen: výstava o Krtečkovi na zámku Chvaly, rozsvěcení vánočního stromu na návsi
Prosinec: Mikuláš, výběr v obecním lese a zdobení stromku do MŠ, Písničkové vánoční
divadlo, besídka v místním kostele
Leden: divadlo
Únor: kytarový koncert, zahájení kurzu plavání
Červen: výlet na Petřín, Kouzelník a bubliny (program ke dni dětí)
Akce ZŠ:
Září:
2. ročník: Toulcův dvůr
Družina: Jablečný týden
Říjen:
Všichni: Fotografování, Zoo Praha, projekt Mléko a my
3. ročník: výroba papíru
Družina: Zlatý slavík
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Listopad:
4. třída: výstava v říčanském muzeu
3. až 5. ročník: Planeta Země (Brazílie)
2. ročník: Divadlo v Dlouhé (Kvak a Žbluňk)
1. ročník: výstava o Krtečkovi na zámku Chvaly
Všichni: rozsvěcení vánočního stromu a vánoční hra
Družina: projekt Svatý Martin
Prosinec:
Všichni: Mikuláš
1. a 4. ročník: beseda v místní knihovně
5. ročník: Muzeum Karla Zemana a plavba po Vltavě
1. ročník: vánoční dílna
Družina: vánoční besídka
Leden:
1. ročník: divadlo, program Muzea Zimní příroda
Všichni: preventivní program pro děti – beseda s policií ČR (bezpečnost, návykové látky)
Družina: karneval
Únor:
Všichni: výchovný kytarový koncert, Pyžamový den
Družina: výročí Josefa Lady (knihovna)
Březen:
4. ročník: dopravní výchova a průkaz cyklisty,
3. ročník: Toulcův dvůr
Všichni: beseda s panem Jaroslavem Lamačem, devítinásobným účastníkem rallye Paříž –
Dakar, Mobilní planetárium, Matematický klokan, program Recyklohraní
Družina: pečení velikonočních beránků
Duben:
4. roční:k Geopark Říčany
1. a 2. ročník: Farma Tehov
Všichni: úklid Ladova kraje, beseda se spisovatelkou, Crazy týden (různé účesy a oděvy),
zahájení kurzu plavání
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Družina: táborák (čarodějnice)
Květen:
1. a 3. ročník: výlet (zámek Loučeň)
2. ročník: hájovna (dvoudenní výlet)
4. a 5. ročník: prohlídka Radiostanice Tehov
1., 2. a 5. ročník: výlet na Hlásku Zlenice
3. a 5. ročník: Vyšehrad a Botanická zahrada Na Slupi
Všichni: fotografování
Družina: sportovní odpoledne
Červen:
4. a 5. ročník: závody dračích lodí v Nymburce (5. místo),
4. ročník: výlet hájovna, Geopark Říčany
Všichni: dřevíčková dílna, Kouzelník a bubliny (program ke dni dětí)
Družina: rozloučení se školním rokem na zahradě
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, jezdili jsme opět do bazénu Na Fialce v
Říčanech.
MŠ a ZŠ se společně s kroužky OS Tehov představily na Tehovské pouti, která se konala 23.
června. V dobročinném krámku děti vybraly 4 700 Kč, které poslaly útulku pro opuštěná
zvířata v Lysé nad Labem.
Poslední týden školy se odehrával v náhradních prostorách v OÚ Tehov a v hasičské
klubovně, protože ve škole se začalo s budováním rekuperace, výměnou oken a zateplením
budovy.
7. Materiální zabezpečení
Materiální zabezpečení bylo dobré. Díky daru pana Azaba jsme zakoupili deset Ozobotů pro
výuku základů programování, průběžně jsme obnovovali počítače. Ve druhém pololetí byl
bývalý obecní byt přebudován na třídu, ředitelnu, šatnu a WC, rekonstrukce byla dokončena o
prázdninách.
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8. Spolupráce s ostatními subjekty
Spolupráce s obcí je dobrá. Škola dále spolupracuje se ZŠ Světice, Ekocentrem Říčany,
sdružením Tereza.
Tradiční je spolupráce se spolkem OS Tehov, který zajišťuje pro děti ze ZŠ a MŠ zájmové
kroužky. I 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. 2018
školskou radou dne: 19. 11. 2018
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