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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, Lesní mateřská škola
Kapacita ZŠ: 100 žáků
Kapacita MŠ: 40 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
Zásadní novinkou bylo otevření odloučeného pracoviště Lesní mateřská škola „Třešňovka“
v krásném prostředí u lesa nad Tehovem. Zázemí LMŠ tvoří týpí, pro stravování a odpolední
odpočinek zapůjčila obec škole novou dřevěnou klubovnu. V obou mateřských školách se děti
vzdělávaly podle ŠVP Krok za krokem celým rokem, u předškoláků probíhala předškolní
příprava taktéž v obou MŠ. Pro porovnání výsledků přípravy pořádaly učitelky jednou týdně
„Předškolní setkání“, kdy se scházeli budoucí prvňáčci z obou MŠ.
Mateřskou školu navštěvovaly pouze děti z Tehova, LMŠ jedno dítě z Ondřejova. V LMŠ
učili: Jan Šrůt, Šárka Kapinusová a Lucie Doláková, asistentkou byla Kateřina Putíková, po
jejím odchodu na mateřskou dovolenou Sára Kejklíčková, v běžné MŠ Jana Jalovcová, Lucie
Doláková a Šárka Kapinusová.
Ve všech ročnících ZŠ se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Tvoříme všichni
s radostí. Žáci čtvrté třídy se učili matematiku metodou profesora Hejného.
Škola měla 89 žáků. První třídu navštěvovalo 11 žáků, druhou třídu 22 žáků, třetí třídu 20
žáků, čtvrtou třídu 17 žáků a pátou třídu 19 žáků. Do školní družiny chodilo 78 dětí.
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Žáci se stravovali ve školní výdejně jídel a jídlo nově dovážela firma Magic Hill ze školní
jídelny ve Světicích. I když byly obědy o něco dražší, dětem chutnalo mnohem více, bylo cítit,
že jídlo je z kvalitních surovin bez dochucovacích prostředků. Ve školní jídelně se stravovalo
88 žáků.
Do školy chodily kromě tehovských dětí dvě děti z Říčan, jedno z Klokočné, dvě z Tehovce,
jedno z Hrusic a jedno ze Všestar. Dopravní spojení do obce je autobusové, zahrnuje i místní
část Hačálka a osadu Lada. ZŠ byla zapojena do projektů Ovoce do škol, Les ve škole, Mléko
do škol, ZŠ a MŠ do projektu Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém
vzdělávání (Muzeum Říčany), Prales dětem.
3. Zaměstnanci školy
Mgr. Radana Šimčíková, VŠ, 1. st. ZŠ, 32 roky praxe, učitelka, ředitelka
PaeDr. Marie Moravcová, VŠ, spec. pedagogika, 31 let praxe, učitelka
Mgr. Gabriela Herciková, VŠ, 1. st. ZŠ, 20 let praxe
Mgr. Petra Kohoutková, VŠ, učitelství anglického jazyka, 15 let praxe, učitelka
Mgr. Jana Brhlová, VŠ, spec. pedagogika, 17 let praxe, učitelka
Mgr. Jitka Juříková, VŠ, 1. st. ZŠ, 32 roky praxe, učitelka
Ludmila Hlavsová, ÚSO, 16 let praxe, vychovatelka ve školní družině
Ludmila Hlavsová ml., ÚSO, 4 roky praxe, vychovatelka ve školní družině, asistentka
pedagoga
Petra Dvořáková, ÚSO, 9 let praxe, vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga
Bc. Jana Jalovcová, VŠ, 10 let praxe, učitelka v MŠ, zástupkyně ředitele
Bc. Jan Šrůt, VŠ, 4 roky praxe, učitel v MŠ
Lucie Doláková, 16 let praxe, učitelka v MŠ
Šárka Kapinusová, 34 roky praxe, učitelka v MŠ
Kateřina Putíková, ÚSO, asistent MŠ
Sára Kejklíčková, VOŠ, asistent MŠ
Marie Neumanová, uklízečka, kuchařka
Martina Jandlová, uklízečka
Jana Hlínová, hospodářka
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4. Výsledky vzdělávání
Na závěrečném vysvědčení mělo 84 žáků hodnocení prospěl/a s vyznamenáním, dva žáci byli
přijati na osmileté gymnázium, patnáct žáků odešlo do školy ve Světicích, jeden žák do ZŠ
Navis, jeden žák do cizojazyčné školy.
5. Zápis do 1. ročníku a do MŠ
K zápisu do ZŠ přišlo 46 žáků, přijato bylo 29 žáků, z toho 9 požádalo o OŠD a bylo jim
vyhověno.
Při zápisu do MŠ bylo podáno 25 přihlášek, přijato bylo 14 dětí. Do LMŠ podalo přihlášku 7
dětí, přijato bylo 5.
6. Akce a projekty školy
Škola pokračovala v projektu Šablony a realizovala doučování, klub logiky a deskových her a
čtenářský klub. Získali jsme příspěvek 16 000 Kč na dopravu na plavání.

Akce MŠ a LMŠ:
Září: Adaptace v MŠ, objevování okolí, Muzeum Říčany – program Šťourové.
Říjen: Mobilní planetárium
Listopad: Divadelní představení, návštěva zámku Chvaly
Prosinec: Mikulášský rej v maskách, výlet pro vánoční stromek do obecního lesa, vystoupení
u rozsvícení vánočního stromu, divadelní představení
Leden: Tříkrálové koledování
Únor: Kytarový koncert (Cesty hudby)
Březen: Výlet do Kutné hory
Červen: Rozloučení s předškoláky
Akce ZŠ:
Září:
4. třída: Geopark Říčany – Za trilobity
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Všichni: Papoušci – naučný program se zvířaty
Říjen:
Všichni: Mobilní planetárium
4. třída: Nerodní muzeum – Keltové
Družina: Halloween

Listopad:
3. třída: Návštěva památníku Josefa a Aleny Ladových v Hrusicích
1. třída: Divadelní představení, návštěva zámku Chvaly
4. třída: Zahájení dopravní výchovy
Všichni: Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční hra

Prosinec:
2. a 3. třída: Vánoční zámek Žleby, Divadlo v Dlouhé (O líné babičce)
3. až 5. třída: Planeta Země
1. třída: Skanzen v Přerově nad Labem
4. třída: Preventivní program proti šikaně
Všichni: Mikuláš, Divadlo Lokvar
Družina: Vánoční tvoření a besídka
Děti z MŠ, kroužků i tříd se prezentovaly při příležitosti rozsvícení vánočního stromu na návsi
Tehova na začátku adventu.
Únor:
Zahájení kurzu plavání na Fialce, 5. třída kurz bruslení v Říčanech
Všichni: Výchovný kytarový koncert (Cesty hudby)
7. Uzavření škol 11. března 2020
Už od počátku ledna se v médiích začaly objevovat zprávy o novém neznámém viru, který se
velice rychle začal šířit v čínském městě Wu-chan, a který způsobuje vážné zdravotní
komplikace zejména u starších a nemocných lidí. V únoru se virus objevil v Itálii, odkud se
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převážně díky prázdninovým lyžařským pobytům bleskurychle rozšířil do celé Evropy. Jelikož
má virus vysokou nakažlivost a v zemích bez opatření se situace prudce zhoršovala,
přistoupila vláda od 11. března k uzavření základních, středních a vysokých škol. Provoz
mateřských škol zůstal na rozhodnutí zřizovatele, MŠ a LMŠ byly uzavřeny podobně jako
většina MŠ v zemi.
Škola okamžitě začala hledat možnosti komunikace se žáky. Nutno podoktnout, že metodická
podpora MŠMT či kraje byla nulová. Možnosti jsme zjišťovali na sociálních sítích učitelských
organizací. Po úvaze jsme zvolili G-Suite pro vzdělávání, který je poskytován školám zdarma
a poměrně snadno se ovládá. S jeho zavedením nám pomohl dobrovolník z organizace Českodigital pan Radovan Jansa. A tak počátečním odzkoušení se žáky 2. třídy jsme mohli už 18.
března zahájit on-line výuku. Dětem, které doma neměly počítač, jsme zapůjčili i-Pady
z projektu šablony a po počátečních problémech (zejména připojení), se podařilo všechny děti
zapojit do výuky. Děti z první třídy byly s paní učitelkou v kontaktu díky aplikaci Whatsapp.
Díky zapojení dětí a hlavně jejich rodičů se podařilo udržet kontinuitu učiva v hlavních
předmětech.
Vychovatelky školní družiny založily virtuální družinu, kde pořádaly pro děti různé soutěže.
I s dětmi z MŠ udržovali pedagogové kontakt, většinou pomocí e-mailu, o Velikonocích
roznesly učitelky dětem velikonoční dekorace.
Od 25. května došlo k částečnému otevření škol, do MŠ nastoupilo celkem 24 dětí, do ZŠ 57
dětí, z nichž 14 využilo odpolední pobyt ve škole. Tyto děti vytvořily jednu skupinu, která
chodila do školy každý den, ostatní skupiny chodily čtyři dny v týdnu. Děti, které do školy
nenastoupily, pokračovaly v distančním vzdělávání.
Na konci školního roku se nám podařilo vyfotografovat pátou třídu a MŠ a uspořádat
rozloučení s předškoláky na školní zahradě, kde děti bavila herečka Marie Míková (Šípková
Růženka).

8. Materiální zabezpečení
Materiální zabezpečení bylo na dobré úrovni, i díky tomu se nám on-line výuka dařila.
Všechny učitelky ZŠ měly notebook a webkameru, škola disponovala 20 i-Pady, které

6

zapůjčila žákům, a dvěma vizualizéry, které se hodily k natáčení výukových videí. Bohužel
největší překážkou bylo slabé připojení a často přetížená síť.
9. Spolupráce s ostatními subjekty
Spolupráce s obcí je tradičně dobrá. Škola dále spolupracuje se ZŠ Světice, Muzeem Říčany.
Tradiční je spolupráce se spolkem OS Tehov, který zajišťuje pro děti ze ZŠ a MŠ zájmové
kroužky: flétna, vaření, Svatojánek, lesní družina. Další kroužky zajišťovaly soukromé
subjekty: Mladý chovatel, Mladý farmář, angličtina.
Spolupráce s rodiči byla tradičně na dobré úrovni, většina rodičů se aktivně zapojila do
vzdělávání svých dětí.
10. Závěr
Školní rok nám přinesl situace, se kterými jsme se v životě nesetkali. Díky velkému úsilí
všech pedagogů, žáků a jejich rodičů, jsme v této zkoušce obstáli se ctí, což nám potvrdila i
většina rodičů.

Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou dne: 10. listopadu 2020,
školskou radou dne: 6. dubna 2021
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