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ZDARMA

Dva měsíce se už potýká naše země a s námi už celý svět se světovou pandémií coronaviru a přírodu jakoby to vůbec nezajímalo. Jako každý 
rok si tento měsíc prožila opět aprílové počasí se vším všudy, i s těmi nočními mrazíky. Jen té vláhy jsme se opět nedočkali a vypadá to, že se 
suchem bude problém i letos. Duben hojný vodou - říjen vínem. Tak praví lidová pranostika. Snad to pravda nebude a milovníci vína si přijdou 
na své. 

Kontakty:
předseda redakční rady 412 586 403 
František David info@hermanov.cz

šéfredaktor 606 810 271 
Jiří Zdvořáček zdvoracek@volny.cz

technický redaktor - sazba 734 754 780 
Martin Kout martin@martinkout.cz
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Významné životní 

jubileum slaví 

Melišová Marie- Blankartice

Hájková Miloslava - Fojtovice

Jarošová Jaroslava– Heřmanov

Černá Jiřina- Heřmanov

Víšek Karel – Heřmanov

Kulík Richard- Fojtovice

Okrouhlý Jaroslav- Fojtovice

Ferbas Jiří- Blankartice

blahopřejeme

zabezpečení výroby a distribuce ochranných roušek pro občany obce včetně dezinfekce•	
dokončení prací včetně vyúčtování a přípravy na vyřízení dotací na akci „Chodník u ZŠ“•	
údržba a následná péče o dřeviny od zhotovitele SZŠ Libverda v parku před ZŠ a MŠ•	
ve dnech 17.a 18.4. návoz živičného recyklátu k použití oprav místních komunikací•	
úřední činnosti ve vztahu k ukončení pracovního poměru zaměstnance obce včetně •	
předávky a zajištění dalšího pokračování údržbových prací pro obec 
průběžná spolupráce s projektanty na plánované akce: •	
a) hřbitov,   
b) Fojtovická restaurace, 
c) gabionová zeď v Heřmanově naproti restauraci,  
d) zavlažování fotbalového hřiště ve Fojtovicích,  
e) rozšíření Blankartického rynku a  
f) půdní prostory ZŠ a MŠ vytvořena studie, ale pro komplikovanost rekonstrukce a 
vysokých nákladů bude opět projednáno koncem roku 2020
započaty práce na oplocení vodárenského pásma vodojemu ve Fojtovicích•	
úprava terénu, trávníku, výměna písku na pískovišti a drobné údržbové práce ve Fojt. parku•	
projednávání s projektantem a SPÚ DC konečné uspořádání obecních pozemků v k.ú. •	
Heřmanov 
spolupráce s firmou CBS Nakladatelství s.r.o. Zlín při tvoření knihy „Děčínsko z nebe“, která •	
by měla být vydávána v září letošního roku- dodání prezentace obce Heřmanov, textová část 
a foto 
spolupráce a dodání materiálů pro tvořící se „Strategický rozvojový dokument obce •	
Heřmanov“
objednání 5 ks betonových parkových lavic do prostoru kolem rybníčku v Heřmanově•	
dne 30.5.2020 se uskuteční svoz objemných a nebezpečných odpadů, začátek svozu •	
v Blankarticích již v 7:30 hodin.

inFORMace z OBecníHO úřadu
starosta

starosta Ke KOROnaViRu
Jelikož se budeme s pandemií potýkat zřejmě delší dobu a vláda řeší většinou operativně 

případná omezení, nebo uvolnění, nemá v tuto chvíli význam rozepisovat se o všech změnách. 
Mimořádných opatření od 12.3.2020 (od stavu nouze) by bylo na knihu o 200 stranách. Většina 
důležitých nařízení je dávána na stránky obce. Některá opatření, která se přímo netýkají občanů 
na stránky obce nedáváme. Veškeré nařízení které se projednají na vládní úrovni jsou vždy 
prezentovány týž den ve všech veřejných prostředcích. Z běžného pohledu občana vše vypadá 
jako snůška zmatečných informací, ale je to něco úplně nového, s čím se zatím nikdo nesetkal, 
takže politici to v této chvíli  jednoduché nemají. Snaží se, aby po zdravotní stránce, což je 
prioritní utrpěli lidé na zdraví co nejméně, abychom udrželi co nejvíce v chodu ekonomiku, 
aby alespoň částečně nekrachovaly firmy a neplnily se úřady práce nezaměstnanými. 

Prozatím opatření a nařízení vlády mají své opodstatnění a v porovnání s jinými zeměmi 
si počínáme velmi dobře. V tuto chvíli nám nezbývá, než věřit, že bude lépe, ale nesmí dojít 
k podcenění. Potěšen jsem, že se prozatím nevyskytnul v naší obci žádný případ onemocnění, 
což je známka odpovědného jednání našich občanů a věřím, že se vyrovnáme s nástrahami i 
v budoucnosti. Jsme přece Češi, národ, který má ve světě nějaký zvuk a v budoucnosti to světu 
dokážeme. Důkazem toho je skutečnost, že různé skupiny lidí dokážou navrhnout i vyrobit 
ochranné pomůcky v neskutečně krátké době. Věřím, když vše bude probíhat tak jako doposud, 
budeme jedni z prvních možná i na světě, kteří se vrátí k normálnímu životu. Předpokládám 
také, že nakonec budou pracovní síly spíš chybět a úřady práce se vylidní.



KVĚTen na zaHRadĚ

VaKcinace psů pROzaTíM není MOžná 
Každým rokem objednává obec očkování psů veterinářem na 

jednotlivých stanovištích v naší obci.  
Vzhledem k aktuálnímu stavu (pandemie covid-19 a s ní související 

nastavená opatření) není v současné době možné provádět hromadné 
očkování psů a koček proti vzteklině. Jelikož zatím nevíme, jak dlouho 
tento stav potrvá, doporučuji chovatelům provést kontrolu očkovacího 
průkazu svého zvířete a v případě nutnosti navštívit některé veterinární 
zařízení – asi je potřeba se předem objednat. V případě, že se situace 
změní a bude možné očkování provádět, oznámíme vám to ve 
zpravodaji případně místním rozhlasem.

Název měsíce nám říká vše. Celá zahrada by měla být v květu, stromy 
se obalí už naplno zelenou barvou a bezpočtem květů budoucích 
plodů. Někteří nedočkavci už vysadili do truhlíků nakoupené letničky. 

My opatrní ale ještě 
vyčkáváme, protože 
začátkem druhé dekády by 
mohli udeřit zmrzlí muži, 
Pankrác, Servác a Bonifác 
a zničit nám práci, kterou 
jsme si s truhlíky dali. Po 
nich bychom už mohli 
navštívit zahradnictví a 
nakoupit sazenice petunií, 
surfinií, pelargonií, 
afrikánů, lobelek, pokud 
jsme si je nepředpěstovali 

sami  ze semínek. Brzy se rozrostou a truhlíky či závěsné květináče 
nám překrásně vyzdobí terasy, pergoly a okenní parapety. 

Do závěsných květináčů můžeme vysázet i krásné fuchsie, která však 
nesnáší přímé slunce. V této době je v okrasné zahradě stále dost práce. 
Postaráme se o odstranění odkvetlých raných cibulovin Zbytky květů 
odstraníme a rostliny pohnojíme, aby načerpaly sílu na další období. 
Po zmrzlých mužích můžeme již vysazovat neotužilé hlíznaté rostliny, 
jako jsou jiřinky a mečíky. Již v květnu 
je třeba myslet na podzimní výzdobu, 
připravte si proto včas osetí zejména astry 
a karafiáty. V květnu je také čas živých 
plotů z listnatých dřevin, které dosáhly 
již své výšky. Na přelomu května a června 
provádíme první řez v době vegetace. 

V květnu jsou již stromy v plném květu. 
Vyžadují pravidelnou zálivku a prokypření 
půdy. Okrasné rostliny pravidelně 
zavlažujeme, přihnojujeme a likvidujeme 
od plevelů. Broskvoním a ostatním 
peckovinám po odkvětu odstraňujeme letorosty, ponecháváme pouze 
3 pupeny. V době kdy mají nové letorosty zhruba 5 cm, je čas řezu 

ořešáku. Je třeba provádět 
prakticky u všech druhů 
ovocných stromů postřiky proti 
nemocem, abychom dosáhli 
zdravých a chutných plodů. Při 
zakládání jahodiště vybíráme 
sazenicím slunné a vzdušné 
stanoviště, přičemž sazenice 
sázíme dostatečně daleko 
od sebe. Ideální je sazenice 
vysazovat do fólie nebo na ni 
alespoň pokládat plody. Tak se 
vyhneme napadení hnilobou. 

V zeleninové zahradě je květen  období výsevu, výsadby a sklizně. 
Můžeme si pochutnávat na jarním hlávkovém salátu z vlastní zahrádky. 
Přímo na záhon je možné vysévat hrách, červenou řepu, čekanku, 
květák a fazole. Do nevytápěných skleníků sázíme papriky, salátové 
okurky, melouny a lilky. Na začátku měsíce vysazujeme na ven letní 
druhy salátu a košťálovin, na konci měsíce pak pozdní košťáloviny. 
Přihnojujeme je dusíkatými hnojivy. Na konci měsíce na záhon 
vysazujeme předpěstovanou sadbu salátové okurky, nakládačky, 
hlávkové zelí, polorané kedlubny, keříčková a tyčková rajčata. Na konci 
měsíce vyséváme majoránku a bazalku. 

Květen je čas, kdy můžeme pokračovat 
v zakládání nových travních ploch. 
Stávající trávníky čistíme od plevelů, 
menší plochy čistíme ručně, větší 
plochy pomocí herbicidů určených 
na dvouděložné rostliny, které 
jednoděložné traviny nepoškodí. Květen 
je ideálním obdobím pro hnojení 
trávníků, dopřejeme mu proto výživu 
s vysokým obsahem dusíku. Trávník 
pravidelně sekáme. Ideální je sekat 
týdně, nedovolte  trávníku nikdy vykvést. 

Na konci měsíce dokončujeme zakládání a vylepšování trávníku. Za 
horkých dní jej pravidelně zaléváme.

„Rozdíl mezi úspěšným 
člověkem a těmi ostatními 

nespočívá v nedostatku 
síly, nespočívá v nedostatku 

znalostí, ale spíše 
v nedostatku vůle.

Citát měsíce

Vince Lombardi
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V současné době není možné pořádat jakoukoliv akci na které bude 
větší koncentrace lidí a od 20.4.2020 jsou povoleny prozatím akce 
např. sňatky (max. 10 osob) atd. a na ostatní uvolňování si musíme 
počkat. Bohužel za dveřmi je událost „Pálení čarodějnic“ dne 30.4., 
která vypadne z tradičního posezení u ohně. Nařízení vlády nelze 
obejít také z důvodu nahlašování pálení ohně na HZS v určitém místě, 
včetně odpovědné osoby, dozoru atd. Tuto akci v posledních letech 

organizovali samotní občané místních částí, kam obec dopravila 
nějakého buřtíka, který patří k tradici „Čarodějek“ Nad další obecní 
akcí, která je hojně navštěvována „Den dětí ve Fojtovicích“ a byla 
naplánována na 30.5.2020 visí velký otazník. Uspořádat den dětí bez 
dětí nemá smysl, obec bude sledovat vývoj a situaci kolem koronaviru 
a dle toho se operativně zachová.

OMezená KulTuRa V OBci 

VTip z inTeRneTu

FD



OznáMení O OBnOVení pROVOzu 
MaTeřsKé šKOly V HeřManOVĚ

Dne 4.5.2020 bude obnoven provoz mateřské školy. Při provozu 
je nutné dodržovat hygienická opatření nařízená vládou ČR. Děti 
budou do mateřské školy přijaty pouze v rouškách nebo v jiném 
zakrytí nosu a úst. Zákonní zástupci budou vpuštěni do budovy školy 
pouze s ochranou obličeje a po použití desinfekčního gelu na ruce. Při 
vstupu do budovy bude dětem a zákonným zástupcům měřena tělesná 
teplota.   

Mateřská škola zajistí pro zaměstnance a děti desinfekční gely, 
jednorázové ručníky. Při stravování a odpočinku bude zajištěn 
dostatečný odstup mezi dětmi. Prostory mateřské školy budou 
pravidelně desinfikovány. 

Případné dotazy směřujte na telefonní číslo 727 801 177.  
Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková

 

Povinné předškolní vzdělávání. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu 
vzdělávání v případě, že se stává předškolní vzdělávání pro dítě povinné. To 
začíná školním rokem, který následuje po dni, kdy dosáhlo dítě pátého roku 
věku.  

Zákonní zástupci dodají k zápisu:  

 žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
 doporučení k přijetí ze školského poradenského zařízení (pouze děti se SVP) 
 kopii rodného listu dítěte 
 čestné prohlášení k očkování dítěte (netýká se dětí v posledním roce PV, pro které je 

vzdělávání povinné) 
 kopii očkovacího průkazu (netýká se dětí v posledním roce PV, pro které je vzdělávání 

povinné) 
 souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Žádáme zákonné zástupce o podrobné pročtení dokumentů: 

 Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.  
 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k 
předškolnímu vzdělávání v případě, že se stává předškolní vzdělávání 
pro dítě povinné. To začíná školním rokem, který následuje po dni, 
kdy dosáhlo dítě pátého roku věku.

Zákonní zástupci dodají k zápisu:
žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání•	
doporučení k přijetí ze školského poradenského zařízení (pouze •	
děti se SVP)
kopii rodného listu dítěte•	
čestné prohlášení k očkování dítěte (netýká se dětí v posledním •	
roce PV, pro které je vzdělávání povinné)
kopii očkovacího průkazu (netýká se dětí v posledním roce PV, pro •	
které je vzdělávání povinné)
souhlas se zpracováním osobních údajů•	

Žádáme zákonné zástupce o podrobné pročtení dokumentů:
Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k •	
předškolnímu vzdělávání.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání•	

 

Povinné předškolní vzdělávání. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu 
vzdělávání v případě, že se stává předškolní vzdělávání pro dítě povinné. To 
začíná školním rokem, který následuje po dni, kdy dosáhlo dítě pátého roku 
věku.  

Zákonní zástupci dodají k zápisu:  

 žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
 doporučení k přijetí ze školského poradenského zařízení (pouze děti se SVP) 
 kopii rodného listu dítěte 
 čestné prohlášení k očkování dítěte (netýká se dětí v posledním roce PV, pro které je 

vzdělávání povinné) 
 kopii očkovacího průkazu (netýká se dětí v posledním roce PV, pro které je vzdělávání 

povinné) 
 souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Žádáme zákonné zástupce o podrobné pročtení dokumentů: 

 Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.  
 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín,
Heřmanov 120, Děčín 2, příspěvková organizace

Směrnice č. 05/2019

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Účinnost od: 1.9.2019

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Heřmanov, okres 
Děčín, Heřmanov 120, příspěvková organizace stanovuje následující 
kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy 
počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí 
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí ve třídě mateřské školy.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 
2 do 7 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy 
dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky 
dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k 
předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná 
povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní 
vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu, 
v němž má dítě místo trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu), 
pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo 
jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Je-li dítě přijato 
do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy. 
Toto ustanovení se netýká dětí, které již do mateřské školy docházejí

Po ukončení přijímání žádostí sečte ředitelka bodové hodnocení a 
dle dosažených bodů sestaví přehled dětí přihlášených k předškolnímu 
vzdělávání. Přehled bude vyvěšen na webových stránkách školy a na 
veřejně přístupném místě ve škole.

V případě rovnosti bodů se bude postupovat dle věku, tzn., že bude 
přijato dítě dříve narozené. Pokud se na stejném bodovém umístění 
sejdou děti stejně datumově narozené, rozhodne los. Za přítomnosti 
zákonných zástupců dětí ředitelka rozhodne formou tahání losu.

 

KRITERIA body

Děti s trvalým pobytem ve 
školském spádovém obvodu 

mateřské školy, které do 
31.8.2020 dosáhnou

Pátého roku věku 6
Čtvrtého roku věku 4
Třetího roku věku 3

Druhého roku věku 2

Děti s trvalým pobytem mino 
školský spádový obvod  
mateřské školy, které do 

31.8.2020 dosáhnou

Pátého roku věku 3
Čtvrtého roku věku 2
Třetího roku věku 1

Druhého roku věku 1

Individuální situace

Dítě se specifickými 
vzdělávacími potřebami 

(k žádosti je nutné doložit 
doporučení školského 
poradenského zařízení

2

Platnost výše uvedených kritérií od: 1.9.2019 pro přijímání dětí na 
školní rok 2020/2021

Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková
ředitelka Základní školy a Mateřské školy Heřmanov, okres Děčín

V Heřmanově dne 1.9.2019

VÝsledKy přiJeTí žáKů dO 1. Třídy
Pro školní rok 2020-2021 bylo přijato celkem 7 dětí.
Rodiče přijatých dětí budou vyrozuměni a informace naleznou na 
stránkách školy.
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den zeMĚ PSÁNO KURZIVOU
náš fejeton

JZ

Nedá mi to, abych se ještě jednou nezastavil u toho, co skoro od počátku 
roku postupně začalo trápit veškerou populaci na Zemi. Ani nejstarší žijící 
generace nepamatuje takovou pandemii, která dnes už zachvátila prakticky 
celou planetu. Zrovna tak celá naše zem zápasí s neviditelným nepřítelem  
a nutno říci, že na rozdíl od některých jiných  zemí si počínáme lépe. Sice 
za cenu dočasného omezení osobních svobod a dodržování hygienických 
opatření, ale zdá se, že jiná cesta k úspěchu nepovede. To už dnes poznávají i 
země, které liberálním přístupem promeškali asi důležitou dobu podchycení 
prudkého rozšíření nakažených coronavirem. Odmítali například roušky, 
měli otevřené obchody i restaurace a nyní teprve přistupují i k těmto 
opatřením, které naše vláda přijala už v březnu a postupně je upřesňovala 
podle vývoje situace. Můžeme polemizovat, jestli všechna byla správná, 
k rozporům dochází i uvnitř vlády, mezi hygieniky a politiky a samozřejmě 
své si k tomu říká jak jinak, než opozice. Pravdou ale zůstává, že přinesla 
alespoň zatím částečný úspěch a opatření se mohou začít postupně 
uvolňovat.  

Naše zpravodajská televizní stanice ČT 24 opustila dočasně své 
pravidelné pořady a přešla k celodennímu zpravodajství o vývoji situace 
v celé naší zemi, ale i ve světě. Zanikla tak trochu možná i taková věc, jako 
že si celý svět  připomněl  22. dubna již 50. výročí svátku Den země. 

Podnětem pro tento den se stala před padesáti lety mohutná demonstrace 
ve Spojených státech, které se zúčastnilo na 20 milionů demonstrantů po 
celých státech. V naší zemi si ho připomínáme od roku 1990. Tématem 
letošního svátku jsou klimatické změny na zeměkouli. I oslavy tohoto 
svátku poznamenala pandemie koronaviru a akce se tak přesunula na 
internet. V ten den bylo připraveno celodenní on-line vysílání, kterého se 
zúčastnil mimo jiné světové veličiny i papež František. Vedle koronaviru 
je totiž celosvětovou hrozbou krize životního prostředí, kdy změny klimatu 
dosahují situace, kdy z ní nebude návratu. S obnovou průmyslu po 
důsledcích koronaviru by měl svět přejít na ekologičtější cestu, která by 
zabezpečila vyšší čistotu ovzduší a vody. Nyní nosíme roušky kvůli viru. Tak  
abychom je nemuseli jednou nosit trvale kvůli smogu, jako jsme toho byli 
svědky občas v asijských zemích už dnes. Asi už je nejvyšší čas, abychom 
si naši matičku Zemi opravdu začali chránit a  pomáhat jí, nejenom jí 
využívat či dokonce zneužívat.

I v Praze byly pro letošní oslavu Dne země připraveny pro veřejnost 
celodenní akce na pražské Kampě, tematicky zaměřené na městskou 
přírodu. Kvůli pandemii bylo nutno ale oslavu zrušit a přesunout ji do 
virtuálního internetového prostředí, které bylo možné  nalézt na adrese 
www.denzeme.eu.

Mám-li se vrátit k tomu, co nás nyní nejvíce trápí, pak by nás mohlo 
trochu uklidnit, že se postupně rozvolňují omezení kvůli koronaviru. 
Bohužel, asi nouzový stav nám ještě nějakou dobu potrvá. Nezbývá nám, 
než se těšit na návrat do normálního života. Věřme, že bude brzo lépe.

inFORMace pRO pOdání žádOsTí O přiJeTí dĚTí K předšKOlníMu VzdĚláVání

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín,  
Heřmanov 120, Děčín 2, 40502, příspěvková organizace

Č.j. 06/2020

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O 
PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Účinnost od:7.4.2020

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola 
a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín, Heřmanov 120, Děčín 
2, 40502, příspěvková organizace po dohodě se zřizovatele obcí 
Heřmanov a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský 
zákon) ve znění pozdějších předpisů a dle Opatření MŠMT k zápisům 
do MŠ č.j. MSMT-15657/2020-1, stanoví následující upřesnění pro 
podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní 
rok 2020/2021

Místo pro podávání žádostí: Základní škola a Mateřská škola 
Heřmanov, okres Děčín Heřmanov 120, Děčín 2, 40502

Termín: 2.5. – 16.5.2020

Způsob doložení žádostí a dokumentů:

I. Zápis k předškolnímu vzdělávání bude organizován bez účasti dětí a 
zákonných zástupců.

II. Zákonní zástupci doručí požadované dokumenty poštou na adresu 
školy, emailem naskenované s vlastnoručním podpisem nebo datovou 
schránkou. Osobní podání se nedoporučuje, je však v krajním případě 
možné po předem dohodnuté schůzce s ředitelkou školy.

III. Zákonní zástupci jsou povinni k zápisu dodat tyto dokumenty.
žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání•	
dokumentaci ze školského poradenského zařízení (pouze děti se •	
SVP)
kopii rodného listu dítěte•	
čestné prohlášení o očkování dítěte (netýká se dětí, pro které je •	
vzdělávání povinné)
kopii očkovacího průkazu (netýká se dětí, pro které je vzdělávání •	
povinné)
souhlas se zpracováním osobních údajů•	

Formuláře jsou ke stažení na www.skolahermanov.cz

Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání pro školnírok 2020/2021 budou zveřejněny na stránkách 
mateřské školy – www.skolahermanov.cz a v místním tisku 
Heřmanovský zpravodaj.
V Heřmanově dne 7.4.2020

Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková
ředitelka Základní školy a Mateřské školy Heřmanov, okres Děčín 
Heřmanov 120, Děčín 2 příspěvková organizace


