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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 třetí a páté
třídy se učili matematiku metodou profesora Hejného.
Škola měla 94 žáků. První třídu navštěvovalo 20 žáků, druhou třídu 18 žáků, třetí třídu 17
žáků, čtvrtou třídu 19 žáků a pátou třídu 20 žáků. Do školní družiny chodilo 80 dětí.
Žáci se stravovali ve školní výdejně jídel a jídlo dovážela firma Arter ze školní jídelny při ZŠ
U Říčanského lesa. Ve školní jídelně se stravovalo 92 žáků.
Mateřskou školu navštěvovaly pouze děti z Tehova, i ve škole měly drtivou převahu.
Dopravní spojení do obce je autobusové, zahrnuje i místní část Hačálka 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, 31 let praxe, učitelka, ředitelka
PaeDr. Marie Moravcová, VŠ, spec. pedagogika, 30 let praxe, učitelka
Mgr. Gabriela Herciková, VŠ, 1. st. ZŠ, 19 let praxe
Mgr. Petra Kohoutková, VŠ, učitelství anglického jazyka, 14 let praxe, učitelka
Mgr. Jana Brhlová, VŠ, spec. pedagogika, 16 let praxe, učitelka
Mgr. Věra Plášková, VŠ, 1. st. ZŠ, 3 roky praxe, učitelka
Ludmila Hlavsová, ÚSO, 15 let praxe, vychovatelka ve školní družině
Ludmila Hlavsová ml., ÚSO, 3 roky praxe, vychovatelka ve školní družině
Petra Dvořáková, ÚSO, 8 let praxe, vychovatelka ve školní družině
Bc. Jana Jalovcová, VŠ, 9 let praxe, učitelka v MŠ
Bc. Jan Šrůt, VŠ, 3 roky praxe, učitel v MŠ
Jana Marešová, ÚSO, 17 let praxe, asistent pedagoga ZŠ a MŠ
Marie Neumanová, uklízečka, kuchařka
Martina Jandlová, uklízečka
Jana Hlínová, hospodářka

4. Výsledky vzdělávání
Na závěrečném vysvědčení mělo 84 žáků hodnocení prospěl/a s vyznamenáním, jeden žák byl
přijat na osmileté gymnázium, sedmnáct žáků odešlo do školy ve Světicích, dva žáci do školy
U Říčanského lesa.
5. Zápis do 1. ročníku a do MŠ
K zápisu do ZŠ přišlo 19 žáků, přijato bylo 12 žáků, z toho dva požádali o OŠD a bylo jim
vyhověno, jeden žák byl přijat dodatečně na odvolání.
Při zápisu do MŠ bylo podáno 26 přihlášek, přijato bylo 14 dětí, z toho jedno dítě
k individuálnímu vzdělávání. Do LMŠ bylo na základě dodatečného zápisu přijato 13 dětí, tři
děti přešly z běžné třídy MŠ.
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6. Akce a projekty školy
Škola pokračovala v projektu Šablony a realizovala doučování, klub logiky a deskových her a
čtenářský klub. Získali jsme příspěvek 17 760 Kč na dopravu na plavání.
Akce MŠ:
Září: adaptace v MŠ, objevování okolí, putování s vílou Podziměnkou
Říjen: Masáže děti dětem, Cesta banánu – ADRA
Listopad: Rozsvěcení vánočního stromu, Cesta čokolády – ADRA
Prosinec: Mikulášské vystoupení cvičených koz, výlet pro vánoční stromek do obecního lesa,
besídka v místním kostele (koledy), vánoční zážitkové vystoupení s bubnováním pro rodiče a
děti
Leden: Tříkrálové koledování po vsi, Malá technická univerzita – Malý stavitel města
Únor: Malá technická univerzita – Malý stavitel mostů, masopustní karneval
Březen: kytarový koncert, Malá technická univerzita – Malý zpracovatel odpadů
Duben: Den otevřených dveří, Králův kejklíř – divadlo KNAP
Květen: Aktivita se školními dětmi – smysly
Červen: Výlet do Písku – výstava Mraveniště, prohlídka města,
Vlašim – Parazoo, vystoupení na Svatojánské pouti, pasování předškoláků na
školáky
Akce ZŠ:
Září:
Školní rok začal až 10. září, jelikož firma, která prováděla ve škole stavební úpravy, termín
nestihla, a školu nebylo možné ani uklidit. Navíc si dělníci počínali vůči stávajícím i nově
zrekonstruovaným prostorám velmi bezohledně, takže byl ve škole velký nepořádek, a všem
zaměstnancům školy dalo dost práce uvést školu do stavu přijatelného pro děti. Škola
rekonstrukcí velice „prokoukla“, proběhlo zateplení, dostala novou fasádu s hodinami
v průčelí, i nová dřevěná okna, ze zanedbaného bytu v přízemí vznikla světlá a prostorná třída,
šatna, WC a ředitelna. Pravidelné větrání zajišťuje rekuperace.
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Říjen:
Vyvstala nutnost protipožárně zabezpečit stropy, takže jsme museli opět vystěhovat dvě třídy
a počítačovou pracovnu, poté je znovu uklidit a nastěhovat. Po dobu úprav byly dva dny
ředitelského volna, pak se děti učily v knihovně a v prostorách obecního úřadu.
Školní parlament uspořádal fotbalový turnaj pro chlapce a běžecké závody pro dívky.
3. třída: výstava v říčanském muzeu (1. světová válka)

Listopad:
3. třída: Návštěva památníku Josefa a Aleny Ladových v Hrusicích
1. a 3. třída: projekt MISA – masáže děti dětem
4. třída: zahájení dopravní výchovy
Všichni: rozsvěcení vánočního stromu a vánoční hra

Prosinec:
3. až 5. třída: Planeta Země (Barma)
3. třída: vánoční tvoření v tehovské knihovně
5. třída: Národní muzeum, dílny v říčanské hájovně
2. a 4. třída: Cesta do Betléma (pražské arcibiskupství)
Všichni: Mikuláš, Cesta čokolády (ADRA a zásady Fair Trade, dětská práce)
Družina: vánoční besídka, vánoční pořad s cvičenými kozami

Leden:
Dobudování počítačové pracovny.
2. a 4. třída: čtenářská soutěž
5. třída: projekt Proměny lípy
Družina: karneval
Únor:
Zahájení kurzu plavání na Fialce, 5. třída kurz bruslení v Říčanech
Všichni: výchovný kytarový koncert, projekt Edison (návštěva cizinců z Ukrajiny, Ruska,
Číny, Indonésie a Maďarska),
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Březen:
4. třída: dopravní výchova a průkaz cyklisty,
Všichni: Matematický klokan, beseda se strážcem tropického pralesa v Indonésii

Duben:
Všichni: úklid Ladova kraje
Květen:
První a druhá třída si vyzkoušely stavbu města s Malou technickou univerzitou
Děti z celé školy zasadily bylinky pro záchranu tropického pralesa, absolvovaly „Dřevíčkovou
dílnu“, kdy mohly vlastnoručně vrtat, brousit a spojovat dřevo. Školní parlament uspořádal pro
všechny děti naučnou hru „Smysly“. Třetí třída trávila dva dny v hájence, čtvrťáci získali
průkaz cyklisty a navštívili Geopark v Říčanech, druhá, čtvrtá a pátá třída byly na výletě ve
středověké vesnici Botanicus. První třídu navštívila pracovnice Pedagogicko-psychologické
poradny v Říčanech a byla velmi mile překvapena velmi dobrou úrovní čtení našich
nejmenších.
Družina: sportovní odpoledne
Červen:
Všichni: fotografování
Prezentace klubu Taekwon-Do Říčany. Manželé Machotovi se svými svěřenci předvedli
ukázky cvičení a seznámili děti s filozofií toho bojového umění, které je určeno především na
obranu.
4. třída: Vlašim, návštěva Parazoo
1. a 3. třída: Vlašim, Záchranná stanice pro divoká zvířata, cyklistický výlet k rybníku do
Struhařova
4. a 5. třída: závody dračích lodí v Nymburce (5. místo),
Družina: rozloučení se školním rokem na zahradě
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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 1. až 4. třídy, jezdili jsme opět do bazénu Na Fialce
v Říčanech, děti z páté třídy bruslily v říčanské Ice Aréně.
MŠ a ZŠ se společně s kroužky OS Tehov představily na Tehovské pouti, která se konala 24.
června. Od května děti ve škole pěstovaly vlastnoručně vyseté bylinky, které prodávaly
v dobročinném stánku. Výtěžek 3800 Kč poslaly spolku Prales dětem, který za ně koupil
fotopast a jednou za půl roku z ní bude škole posílat záznamy.
7. Materiální zabezpečení
Materiální zabezpečení bylo na velmi dobré úrovni. Podařilo se kompletně vyměnit staré
počítače v počítačové pracovně za dvouleté repasované včetně kvalitních monitorů. Část
učitelského sboru dostala služební notebooky, další jsou plánovány na příští školní rok.
8. Spolupráce s ostatními subjekty
Spolupráce s obcí je dobrá. Škola dále spolupracuje se ZŠ Světice, Muzeem Říčany, Malou
technickou univerzitou
Tradiční je spolupráce se spolkem OS Tehov, který zajišťuje pro děti ze ZŠ a MŠ zájmové
kroužky: angličtina, flétna, vaření. Děti měly i letos možnost chodit do kroužku „Lesní
družina“, kdy jednou týdně chodily odpoledne za každého počasí na tři hodiny ven.
Další zájmové kroužky vedl pan Stárek (šachy) a pan Zajíček (Mladý farmář). Sdružení La
Mamka pořádalo kroužek Hokus Pokus. Pan Hercik uspořádal pro děti koloběžkové
dopoledne.
Spolupráce s rodiči byla tradičně na dobré úrovni, rodiče pomohli zejména při vyklízení a
úklidu školy.
9. Závěr
Školní rok uběhl rychle a v klidu, velkou změnou bude od příštího roku poskytovatel obědů.
Po mnoha letech jsme vypověděli smlouvu s Městem Říčany a obědy budeme dovážet z nové
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jídelny ve Světicích, jejíž provozovatelem je Magic Hill. Počátkem jara byly započaty
přípravy vybudování Lesní MŠ Třešňovka, takže je naděje, že se naše škola dále rozroste.

Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou dne:
školskou radou dne:
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