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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
V obou mateřských školách se děti vzdělávaly podle ŠVP Krok za krokem celým rokem, u
předškoláků tradičně probíhala předškolní příprava.
Mateřskou školu navštěvovaly pouze děti z Tehova, LMŠ jedno dítě z Ondřejova.
Ve všech ročnících ZŠ se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Tvoříme všichni
s radostí. Žáci páté třídy se učili matematiku metodou profesora Hejného.
Škola měla 90 žáků. První třídu navštěvovalo 20 žáků, druhou třídu 12 žáků, třetí třídu 21
žáků, čtvrtou třídu 20 žáků a pátou třídu 17 žáků. Do školní družiny chodilo 71 dětí.
Žáci se stravovali ve školní výdejně jídel a jídlo nově dovážela firma Magic Hill ze školní
jídelny ve Světicích. Kvalita stravy byla výrazně lepší než od bývalého dodavatele. Ve školní
jídelně se stravovalo 88 žáků.
Do školy chodily kromě tehovských dětí dvě děti z Říčan, jedno 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
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MŠ do projektu Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání (Muzeum
Říčany), Prales dětem, pokračovala v projektu Šablony 2.
3. Zaměstnanci školy
Mgr. Radana Šimčíková, VŠ, 1. st. ZŠ, 33 let praxe, učitelka, ředitelka
PaeDr. Marie Moravcová, VŠ, spec. pedagogika, 32 let praxe, učitelka
Mgr. Gabriela Herciková, VŠ, 1. st. ZŠ, 21 let praxe
Mgr. Petra Kohoutková, VŠ, učitelství anglického jazyka, 16 let praxe, učitelka
Mgr. Jana Brhlová, VŠ, spec. pedagogika, 18 let praxe, učitelka
Mgr. Jitka Juříková, VŠ, 1. st. ZŠ, 33 let praxe, učitelka
Ludmila Hlavsová, ÚSO, 17 let praxe, vychovatelka ve školní družině
Ludmila Hlavsová ml., ÚSO, 5 let praxe, vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga
Petra Dvořáková, ÚSO, 10 let praxe, vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga
Bc. Věra Pilná, VŠ, 20 let praxe, učitelka v MŠ
Michaela Pastejříková, 24 let praxe, učitelka v MŠ
Lucie Doláková, 17 let praxe, učitelka v MŠ
Šárka Kapinusová, 35 let praxe, učitelka v MŠ
Sára Kejklíčková, VOŠ, asistent MŠ
Marie Neumanová, uklízečka, kuchařka
Martina Jandlová, uklízečka
Jana Hlínová, hospodářka

4. Výsledky vzdělávání
Na závěrečném vysvědčení mělo 82 žáků hodnocení prospěl/a s vyznamenáním, dva žáci byli
přijati na osmileté gymnázium, jedna žákyně odešla do ZŠ Nerudova v Říčanech.
5. Zápis do 1. ročníku a do MŠ
K zápisu do ZŠ přišlo 34 žáků, přijato bylo 26 žáků, z toho 2 požádali o OŠD a bylo jim
vyhověno.
Při zápisu do MŠ bylo podáno 25 přihlášek, přijato bylo 21 dětí, z toho 7 do LMŠ.
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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.

Akce MŠ a LMŠ:
Září:
Adaptace v MŠ, objevování okolí
Říjen:
Po stopách víly Podziměnky, Muzeum Říčany

Prosinec:
Mikulášský rej v maskách, výlet pro vánoční stromek do obecního lesa
Květen:
Fotografování
Kouzelník
Červen:
Návštěva Včelího a Vodního domu v Hulicích
Rozloučení s předškoláky – divadlo Lokvar
Akce ZŠ:
Září:
Projektový den v družině
4. a 5. třída. Exkurze za stavebními slohy (Tismice, Hradešín) a na vrch Klepec
Říjen:
5. třída: Vlašim – hledačka
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Květen:
1. až 4. třída Projektové dny ve škole – chov exotických zvířat
5. třída Projektový den ve škole – řízení obce
Fotografování
Červen:
Všichni: Dřevíčková dílna
1. třída: Výlet do Parazoo Vlašim
3. třída: Cyklovýlet – školní farma Magic Hill Otice, bažantnice Otice
2. a 4. třída: Zámek Berchtold v Kunicích
5. třída: čtyřdenní výlet do Samopší

7. Uzavírání škol
Po letním poklesu se na podzim koronavirus vrátil v plné síle. S obavami jsme sledovali
narůstající počty nemocných a bohužel i zemřelých lidí. Velmi brzy došlo k uzavření škol, a to
od 14. října do 27. listopadu.
A tak jsme opět rozpůjčovali dětem tablety i pevné počítače a začala on-line výuka.
Samozřejmě zcela nejnáročnější byla pro děti a paní učitelku z 1. třídy. Děti byly rozděleny do
skupinek po pěti, každý den byly s paní učitelkou v kontaktu. Zásadní roli zde ovšem hrála
podpora rodičů, jelikož bylo pár týdnů po začátku školního roku. Starší děti díky zkušenostem
z loňska situaci zvládaly lépe, bohužel přetrvávaly problémy s připojením.
Od 29. listopadu mohly děti přijít do školy a škola fungovala až do Vánoc. Po vánočních
prázdninách směly zpátky do lavic jen žáci 1. a 2. tříd, od 1. března byla opět distanční výuka
pro všechny, do školy jsme nastoupili až po Velikonocích 19. dubna. V tu dobu byla tzv.
střídavá výuka, ve škole směla být jen polovina žáků. Od 17. května jsme konečně mohli do
školy chodit všichni. I naši školu během roku zasáhla karanténa jak v MŠ, tak v ZŠ, ale ani
jednou se nejednalo o vážné případy a jen jednou došlo k přenosu nemoci na jinou osobu.
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8. Materiální zabezpečení
Z dotace MŠMT dostali vyučující nové notebooky, jelikož ty staré už dosluhovaly, pro
potřeby on-line výuky byly zakoupeny grafické tablety. Ve dvou třídách byly vysloužilé
interaktivní tabule nahrazeny moderními dotykovými monitory. Škola disponovala dostatkem
zařízení k zapůjčení žákům.
Z dotace MMR (Integrovaný regionální operační program) byla na začátku školního roku
dovybavena odborná učebna pro výuku jazyků a přírodních věd. Přibyla zejména 3D tiskárna
s potřebným programovým vybavením, která slouží k modelaci různých předmětů, součástek,
atrap a třeba i drobných živočichů v životní (např. u hmyzu případně i v nadživotní) velikosti,
děti si tak mohou model zblízka prohlédnout, sáhnout si na něj a získají tak velmi věrohodnou
představu.
9. Spolupráce s ostatními subjekty
Škola spolupracovala s Muzeem Říčany, které pro vyučující uspořádalo školení Učíme se
venku. Ostatní aktivity školy byly díky koronavirovým opatřením nemožné.
10. Závěr
Všichni jsme si mysleli, že se loňský rok nebude opakovat, bohužel situace byla ještě horší,
zejména během podzimních a zimních měsíců. Čeští školáci byli doma nejdéle ze všech
evropských zemí. Nezbývá než doufat, že se v dalších vlnách pandemie bude k zavírání škol
přistupovat jako ke krajnímu řešení.

Výroční zpráva byla schválena
pedagogickou radou dne: 4. 10. 2021
školskou radou dne: 16. 12. 2021
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