ZPRAVODAJ
OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL
1/2021
Vážení občané,
Letošní první zpravodaj je opět možností,
jak vás informovat o práci obecního úřadu,
zastupitelstva a možností předání informací,
které vás mohou zajímat.
Je tomu již více než rok, kdy jsme si museli
začít zvykat na novou situaci, která se nás všech dotkla a změnila náš život.
Koronavirová pandemie se postupně rozšířila do celého světa a jednotlivé státy
musely začít uplatňovat protiepidemická opatření. Asi jsme si nemysleli, že se
covid tak rozšíří a bude mít tak dlouhodobé trvání. Říká se, že naděje umírá
poslední ! Podstatné je asi to, že žijeme v pokrokovém vyspělém světě, který
umožňuje vědecký výzkum a v tomto případě uplatnění ve zdravotnictví. Rok
žijeme v různých omezeních, některé obory prakticky dlouhodobě nefungují a
potýkají se se svojí existencí. Většina lidí nepopulární nařízení respektuje a
dodržuje je. Na druhé straně jsou tak zvaní odmítači, kteří se mnohdy chovají
jako sobci. Vidíme to dnes a denně v televizi. Mnoho z nás nadává a kritizuje,
ale stále platí heslo ,,Kdo nic nedělá, ten nic nezkazí“.
Určitě nám všem chybí společenský život, sport, dětem škola a mnoho dalšího.
Jsou zde ale i některé zajímavé kladné věci a to je to, že zjišťujeme, že zdraví je
prvořadé a všechno ostatní následuje. Zjišťujeme, že se i bez různých potřeb dá
žít.
Naší snahou je, aby obecní úřad maximálně fungoval a řešil vaše požadavky a
potřeby. Omezení provozu obecního úřadu je a bylo minimální. Elektronická
komunikace funguje i mezi úřady a organizacemi, se kterými komunikujeme.
Obecní úřad maximálně využívá své webové stránky, na kterých vám předává
informace. Samozřejmě se nevyhneme osobním kontaktům a jsou i věci složité,
které se bez osobního kontaktu neobejdou.
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Když slyšíte, jak narůstá zadlužení státu, tak jde z toho hlava kolem. Obce se
zatím drží, ale je to samozřejmě v závislosti na ekonomice státu. Jsme proto
opatrní a snažíme se být dobrým hospodářem a myslet i na horší časy. Příjmy
obcí jsou závislé na celostátním výnosu daní, které dostávají na trvale bydlícího
občana. Občan, který zde bydlí a není zde hlášený k trvalému pobytu, tak platí
případně pouze daň z nemovitosti (pokud ji vlastní) a poplatky vybírané obcí
(stočné a psi). Děkuji všem, kteří si to rozmyslí a k trvalému pobytu se přihlásí.
Zmínil jsem se o dani z nemovitosti. V naší obci je uplatňována základní sazba,
ale uvidíme jestli to tak bude i v budoucnu?
V případě, že budeme úspěšní v podaných dotacích, tak nás v tomto roce čeká
přístavba školy, III.etapa chodníku (od části obce U Křížku k firmě Chalk),
oprava části místní komunikace Štěpovka , dokončení volnočasových aktivit na
sportovním hřišti a v neposlední řadě by to bylo technické vybavení pro
Jednotku sboru dobrovolných hasičů – zásahovou jednotku obce. Samozřejmě
na tyto akce musíme být připraveni i finančně, protože výše dotací se pohybují
mezi 70-90%. Zbytek musí doplatit obec ze svého rozpočtu
Pokračujeme i v přípravě akcí pro rok 2022 a do tohoto roku se nám přesune i
případná přístavba školy. Tak tomu bude, pokud stavbu letos zahájíme. V roce
2022 proběhnou na podzim volby do zastupitelstva obcí, které přinesou možná
i jiný pohled na to, co má přednost a na to co počká. Obec by měla mít, ale jasno
i do budoucna a vědět, co bude v budoucnu potřebovat. K tomuto účelu by měl
sloužit dokument ,,Plán rozvoje obce Suchodol“. Tento nový dokument nahradí
současný ,,Strategický plán obce Suchodol“. Nový dokument byl schválen
v zastupitelstvu 22.3.2021 a bude umístěn na webových stránkách obce. Část
dokumentu se bude 1x ročně aktualizovat a tím umožňovat případné změny.
Důležitým dokumentem je i ,,Územní plán obce“. Územní plán obce jasně
vymezuje místa v katastrálním území obce určená pro výstavbu rodinných
domů a drobných provozů. Mapová část i textová část zároveň upřesňuje i další
využití v katastrálním území obce. Jedná se například o zemědělskou půdu a její
ochranu, o trvalé travní porosty, významnou zeleň – zahrady, lesy, inženýrské
sítě atd. V letošním roce dojde k úpravě tohoto plánu a to hlavně z důvodu oprav
některých nerealizovatelných záměrů zastavitelné plochy a jejímu snížení, co do
výměry. Budou uvedeny a opraveny některé skutečnosti, které se týkají změn,
ke kterým došlo od 1.změny ÚP a to v roce 2013. V žádném případě nebude
brán zřetel na rozšíření nových ploch – zastavitelných. To je rozhodnutí
současného zastupitelstva obce. Důvodem je hlavně kapacita čistírny odpadních
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vod a s tím související případná intenzifikace. Jde i o to, že nechceme dále
rozšiřovat zastavěnou plochu obce, ale využít stávající možnosti současného
zastavěného území. Zatím jsme svědky toho, že nové pozemky využívají pro
výstavbu RD převážně občané, kteří zde nemají trvalý pobyt. Projednávání
změny územního plánu č.2 je samozřejmě veřejná záležitost, do které se můžete
zapojit.
Informace k odpadům
-již jsem několikrát uváděl, že sklo se již netřídí, v současné době je sváženo
jako směsné sklo, takže můžete využívat oba kontejnery pro sklo barevné i bílé
- papír třídíme a svázaný předáváme do kontejneru u ČOV a nebo ho dáváme
do zvonků. Zde bych vás všechny chtěl požádat o upřednostňování předávání
svázaného papíru a kartonů a do zvonku ukládali minimum. Většina domácností
má nějakou tu papírovou krabici, nebo papírový pytel. Důvodem je poptávka po
tříděném papíru.
Každý kdo má rád přírodu, si musí uvědomit, že když ten papír vytřídí, tak se
znovu vrátí a nepadne za to strom v lese, zvláště smrk. Kůrovec nám pomalu a
jistě zničil smrkové porosty a během pár let se těžba smrkového dřeva výrazně
sníží. Nadějí je třídění a možná s tím bude souviset i cena papíru! Když se
dívám na kameru a vidím ty, co obkládají krabicemi zvonek, tak žasnu !!!
- kontejner na objemný odpad (přistavovaný k budově ČOV) není prosím na
stavební materiál typu cihly, tvárnice apod. V případě,že si nejste s uložením
odpadu jistí obraťte se na obecní úřad, kde vám rádi poradíme
- pro třídění plastů platí také žádost o maximální třídění. Pytle pro plasty si
vyzvedávejte v Suchodole u ČOV, pracovník přítomen pro provoz sběrného
dvora v pátek od 16.00 do 18.00 h, v Lize v sobotu 10.00 h do 11.00 h případně
dle domluvy
- dřevní odpad na čarodějnice a trávu s listím vozíme na úložiště do Dražek
Jarní brigáda se z důvodu trvající pandemie nebude konat. I přes to bych vás
požádal o úklid před vaší nemovitostí a obec zajistí odvoz.
Velikonoce se též budou konat jen v rodinném kruhu a jak dopadne „pálení
čarodějnic“ je ještě předčasné předvídat. Samozřejmě dřevní hmota se jak
v Suchodole, tak Líze spálí. Je to bohužel zklamání hlavně pro děti, které si
vždy těchto akcí vydatně užijí. Pevně věřím, že již se dočkáme změny
k lepšímu.
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Několik informací týkajících se naší školy
Rodiče byli jistě rádi, že se v lednu podařilo paní ředitelce zprovoznit účast
všech ročníků I.stupně v Suchodole. Opatřeními, zajistila i účast 4. a 5. ročníku
S paní ředitelkou jsem řešil i problém, který se týká umístění odcházejícího 5.
ročníku do II. stupně škol v Příbrami. Bylo zvykem, že naše děti i my, jsme
chodili do školy v Jiráskových sadech a nově i do školy Pod Svatou Horou,v
návaznosti na dopravní dostupnost škol. Vzhledem k tomu, že zde není záruka
umístění žáků, navštívil jsem s paní ředitelkou školu v Jiráskových sadech a
následně proběhlo jednání s ředitelem školy Pod Svatou Horou. Vzhledem
k tomu, že z tohoto jednání nevzešla žádná jistota, požádal jsem o schůzku paní
místostarostku města Příbram. Schůzky se zúčastnil i pan starosta Příbrami a
vedoucí školského odboru. Po hodinovém jednání k našemu uspokojení nedošlo.
Vše co se tam řešilo je na slohové cvičení a můžeme jen doufat, že to dobře
dopadne. Do budoucna to vypadá, že se ve staré části Příbramě uvolní kapacity
pro II.stupeň a tím by snad tento problém byl vyřešen.
Informace pro rybáře
Povolenky pro zájemce na lov ryb v Návesním rybníku je možné již zakoupit
na obecním úřadě, více uvnitř zpravodaje
Žádost rodičů a obecního úřadu určená majitelům psů
Vážení občané, obracím se na vás, majitele psů. Chápu, že řada z nás vlastní
,,přítele člověka“ ,milovaného psíka. Rodiče dětí, mateřská školka , škola a
obecní úřad, vás majitele těchto milovaných tvorů, žádají o více ohleduplnosti
k malým dětem a občanům vůbec. Dopřejte svým miláčkům udělat jejich
potřebu v přírodě a nebo po sobě uklízejte. Uděláte něco zdraví všech dětí a pro
pořádek v zastavěném území obce. Zastupitelstvo na svém jednání rozhodlo o
pořízení několika kusů košů na psí exkrementy a obec bude následně důrazně
vyžadovat po majitelích psů,aby nedocházelo ke znečišťování obecních ploch,
ploch kolem chodníků, hřiště apod. .Za to vám všem děkuji
Závěrem mi dovolte, abych vám všem poděkoval za společnou práci pro rozkvět
našich obcí, popřál vám hodně zdraví, štěstí a hezké blížící se velikonoční
svátky.
Emil Tabaček, starosta obce
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INFORMACE PRO RYBÁŘE
Rybářské lístky pro lov ryb v Návesním rybníce Suchodol na
rok 2021 je možné již hradit na obecním úřadě, po dohodě je
možné platbu zaslat též bankovním převodem, bližší
informace rádi sdělíme na tel. čísle obecního úřadu, či
mailem.
Celé znění platného Rybářského řádu viz.
https://www.obecsuchodol.cz/urad/vyhlasky/rybarskyrad

Doba hájení jednotlivých druhů ryb
od 1. ledna do 15. června – štika obecná, candát obecný, sumec. Dále jsou to
veškeré ryby a vodní živočichové hájeni od zamrznutí do úplného rozmrznutí
vodní plochy rybníka -Návesní. Ostatní druhy ryb je povoleno lovit od 1. dubna
– 30. listopadu
Cena povolenky
- jednodenní povolenka
100,-Kč
- roční povolenka
800,-Kč , na dva pruty 1 200,-Kč
- cena za brigádu pro obec 200,-Kč , na dva pruty 600 Kč, (pro
každého bez rozdílu bydliště a to za odpracování 4 hodin ve prospěch
obce Suchodol na jarní nebo podzimní brigádě)
Povolenka se vydává osobám starším 15 let. Přenosná je pouze pro osoby
s trvalým pobytem v Suchodole a Líze a pro osoby, které bydlí v obci, nebo
zde vlastní nemovitost. Přenosnost povolenky platí pro čp. Suchodol a Líha.
Mimořádné podmínky rybolovu
Může stanovit zastupitelstvo obce, např. pro sportovní a kulturní akce pořádané
obcí. Jednodenní akce pro děti do 18 let zdarma pořádané obcí – dozor
minimálně jedné pověřené osoby nad 18 let.
Kontrolní činnost
Je oprávněn provádět starosta a místostarosta obce, případně pověřený
zastupitel. Rybářská povolenka může být odebrána každému, kdo poruší
rybářský řád. Provinilý rybář končí okamžitě a bez náhrady rybolovu na revíru
v daném roce a v následujícím roce mu nebude povolenka vydána.
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Ze školy a školky…
Vážení rodiče, prarodiče, přátelé suchodolské školy a školky,
dovolte mi, abych krátce přispěla pozitivními zprávami
z našeho školského zařízení.
Nový kalendářní rok jsme zahájili 4. ledna a organizační podmínky výuky nám
umožnily vyučovat ve všech ročnících prezenční výukou. Těšili jsme se na
lyžařský kurz na Monínci, který se bohužel na základě vládních epidemických
nařízení nemohl uskutečnit. 28. ledna byl žákům vydán výpis z vysvědčení za 1.
pololetí školního roku 2020/2021. Tentokrát nejen formou klasifikace, ale i
formou slovního vysvědčení. Podle reakcí žáků i některých rodičů, byl tento
způsob hodnocení přijat kladně. Samozřejmě, že nás to potěšilo, protože tím
byla oceněna naše snaha o objektivnější hodnocení s vyšší vypovídající
hodnotou.
V únoru proběhl v mateřské škole i ve školní družině karneval. Děti i žáci si
tento rej masek náležitě užili a poděkování patří nejen rodičům - prarodičům,
kteří se podíleli na tvorbě dětských masek, ale i všem učitelkám MŠ a
vychovatelce ŠD. Bez jejich přípravy a realizace her, soutěží, by si děti a žáci
neužili tuto zábavnou událost NAPLNO.
Po jarních prázdninách jsme se všichni setkali na krátký čas. Do mateřské školy
„přišel nenadále nepříjemný koronavir“ a zařízení bylo uzavřeno z důvodu
karantény. Všechny děti MŠ měly podstoupit testy, aby se zabránilo dalšímu
šíření viru. Věřím, že rodiče postupovali zodpovědně a testy se svými dětmi
absolvovali. Chráníte nejen své děti, ale i ostatní členy rodiny i její blízké okolí.
Od 1. března byla uzavřena i základní škola společně se všemi školskými
zařízeními v celé republice a opět vyučujeme naše žáky distančně
prostřednictvím TEAMSů. Pochvalu si zaslouží všichni žáci i jejich rodiče,
protože zvládají výuku na dálku na výbornou. Musím však zdůraznit to, jak je
důležité zachovat žákům pravidelné návyky vstávání, přípravy na výuku i plnění
úkolů. Zvláště u nižších ročníků, kde je důležitá spolupráce a trpělivost rodičů.
Do online vzdělávání se zapojily i učitelky mateřské školy a připravují pro děti
školky pracovní listy, online hodiny pro různé věkové kategorie. Vzdělávání
online je povinné nejen pro žáky základní školy, ale i pro předškoláky.
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V této pro nás všechny náročné době musíme být k sobě tolerantní, trpěliví a
vstřícní. Je fajn, že se můžu spolehnout nejen na správní zaměstnance, kteří
pečlivě pracují na zvelebování, drobných opravách i úklidu v celé budově školy
s optimismem a elánem, ale i na všechny pedagogy, kteří pracují zodpovědně
s trpělivostí a s nadhledem, který je nezbytný. Poděkování patří i OÚ Suchodol
se starostou panem E. Tabačkem za morální podporu a Vám všem rodičům za
pochopení, vstřícnost a spolupráci.
Věřím, že epidemiologická situace se bude v naší zemi i nadále zlepšovat a brzy
umožní návrat dětí i žáků zpět do mateřské i základní školy.
Přeji nám Všem, abychom tuto novou, mimořádnou situaci zvládli a
pedagogickému sboru i správním zaměstnancům, aby jim vydrželo pracovní
nasazení!
PhDr. Iva Palánová, ředitelka školy

Na žáky ve škole nyní čekají nové pomůcky- Sada Tvořivost a na děti ve školce
stavebnice Magnoformers - Jumbo plus, Městečko s didaktickým materiálem
pro MŠ a Architekt, které jsme získali prostřednictvím MAP II ORP Příbram
s MAS BRDY a s MAS Podbrdsko, podporující polytechnické vzdělání v MŠ i
tvořivost, iniciativu a podnikavost v ZŠ.
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Malí básníci 3.ročníku ZŠ
Koník
Já mám ráda koníka
Mám černého poníka.
Volám na něj čertíku,
Čekám na tebe na dvorku
Tereza Vlášková, 3.ročník

Kočička
Kočička se tulí,
pak jí něco svědí.
Páníček jí poškrábe,
kočička se zavrní.
Anežka Smetanová,
3.ročník
Želva
Želva nosí krunýř,
je to malý rytíř.
Umí chodit, také
plavat,
když se bojí,
tak se právem běží schovat,
ukrytá v brnění stojí.
Michal Donát, 3. ročník

Králík
Ostré zoubky pořád cení,
chundelatý králíček.
pozor ať nám při krmení
neukousne malíček
Sabina Lebedová, 3. ročník

Myšky
Myšky z myších jeslí,
tuze rádi kreslí.
Jenže kreslí potají,
Proto všechno zmotají.
Daniela Rousová, 3. ročník
Králík
Mám
králíka za
mazlíka,
v noci
řádí, ve
dne
spinká.
Granule
moc
nemusí,
zato
ječmen
okusí.
Klára Zugárková, 3.
ročník

Kůň
Koník běhá po poli,
nepíše si úkoly.
My je ale děláme,
Jako koník se nemáme.
My chodíme do školy.
Šárka Štveráková, 3. ročník
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Zápis do Základní školy Suchodol pro rok 2021/2022
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí,
je potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i
dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých
účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.
1. Vyhlášení zápisu
Zápisy se konají v období stanoveném školským zákonem, tedy od 1. dubna do
30. dubna 2021. Konkrétní termín zápisu k povinné školní docházce stanoví
ředitel školy v rámci tohoto období, a to v souladu se školským zákonem. Viz §
36 odst. 4 školského zákona
2. Termín konání ŘÁDNÉHO zápisu
hodin

21. dubna 2021 12.00- 15.00

Vzhledem k tomu, že někteří rodiče budou mít v době konání zápisu nařízenou
karanténu či izolaci, stejně jako nelze vyloučit, že bude např. omezen provoz
naší základní školy, bude příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce v
období od 1. dubna do 30. dubna 2021.
3. Způsob podání žádosti
Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37
správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu
anebo v elektronické podobě.
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických
prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného
elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se
k žádosti nepřihlíží.
4. Doporučení pro organizaci DISTANČNÍHO zápisu
Prostřednictvím skola.suchodol@seznam.cz můžete vyplnit potřebné údaje do
formulářů web školy https://www.skolasuchodol.eu/ s přílohou (např. kopii
rodného listu) a odeslat jedním z výše uvedených způsobů.
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Přestože je v běžných podmínkách zápis do 1. třídy za přítomnosti dětí a rodičů
významnou událostí v životě rodiny i školy, je třeba se letos připravit na zápis
v distanční podobě.
Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace
příznivá, uspořádáme pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání
dodatečně.
5. Doplňující informace
K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení
školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického
psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde
v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti
o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o
odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě
přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná
doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do
stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního
řádu.

Zápis do Mateřské školy Suchodol pro rok 2021/2022
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí,
je potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i
dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých
účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.
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1. Vyhlášení zápisu
Zápisy se konají v období stanoveném školským zákonem, tedy od 2. května do
16. května 2021. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví
ředitel školy v rámci tohoto období.
Viz § 34 odst. 2 školského zákona
2. Termín konání ŘÁDNÉHO zápisu
hodin

10. května 2021 8.00- 15.00

Vzhledem k tomu, že někteří rodiče budou mít v době konání zápisu nařízenou
karanténu či izolaci, stejně jako nelze vyloučit, že bude např. omezen provoz
naší mateřské školy, bude příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v
období od 2. května do 16. května 2021.
3. Způsob podání žádosti
Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37
správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu
anebo v elektronické podobě.
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
do datové schránky školy,
e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
osobním podáním ve škole.
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických
prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného
elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se
k žádosti nepřihlíží.
4. Upřesnění k přílohám žádosti
Kopie rodného listu dítěte
Informace
Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým
způsobem. Tato kopie pak musí být součástí spisu.
Doložení řádného očkování dítěte
Informace
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského
lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených
protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a
objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba
11

řešitpřípad, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů
poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí
domluvě.
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně
veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným
očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní
povinné předškolní vzdělávání. Kromě doložení dokladu o očkování nemusí
zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy
dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

5. Doporučení pro organizaci DISTANČNÍHO zápisu
Prostřednictvím skola.suchodol@seznam.cz můžete vyplnit potřebné údaje do
formulářů web školy https://www.skolasuchodol.eu/ s přílohou (např. kopii
rodného listu, potvrzení o očkování) a odeslat jedním z výše uvedených
způsobů.
Přestože je v běžných podmínkách zápis k předškolnímu vzdělávání za
přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i školy, je třeba se
letos připravit na zápis v distanční podobě.
Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace
příznivá, uspořádáme pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání
dodatečně.
5. Doplňující informace








V případě škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona proběhne
zápis také distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně
povinné dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.
Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby,
ale individuální diagnostiku poskytují, a to v souladu s příslušnými
epidemiologickými opatřeními. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském
poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může
vyžádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.
8. 2021 pěti let.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ
zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak
vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné
zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak
přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o
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individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy
zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3
měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

ZÁPIS
MATEŘSKÁ ŠKOLA
10. května 2021

8.00 - 15. 00 hodin

www.skolasuchodol.eu
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Ukliďme Česko – individuální výzva
Zapojte se opět spolu s námi do celorepublikové úklidové akce, při které
každoročně společně uklízíme okolí příjezdových a pěších cest do našich obcí od
odpadků, které se kolem nich za rok nahromadily.

Kdy? Kdykoliv v termínu od středy 7. 4. do neděle 11. 4. 2021
Kde? Okolí silnic a pěších cest kolem našich obcí
Co s odpadem?
Vytřiďte do kontejnerů nebo pytle zavažte, zaneste ke sběrnému dvoru
nebo nechte u cesty a napište na kontaktní tel., kde jste pytle zanechali.
Po skončení akce provedeme svoz veškerého nasbíraného odpadu.
Pytlomaty s pytli na odpadky, rukavicemi a malou symbolickou
odměnou na Vás budou čekat na těchto místech:
Suchodol – u sběrného dvora
Liha – náves
Vyfoťte se při Vašem úklidu a pošlete nám spolu s fotkou i stručnou
informaci, kde jste uklízeli a kolik odpadků jste nasbírali. �

Kontaktní telefon pro informace, foto a reporty o úklidu:

+420 722 169 301
Věříme, že to i letos společnými silami dáme. �
Děkujeme, že ani v takovýchto časech nezapomínáme na naši přírodu.

14

VELIKONOČNÍ STROMY
(...již podruhé)
Zpříjemněme si opět společně velikonoční atmosféru ozdobením
velikonočních stromů v našich obcích
Kde stromky určené pro ozdobení najdete?
Suchodol
 v parku na návsi u Obecního úřadu
 u křížku v Braňce
Liha
 u kapličky
Na označený stromek pověste svou vyrobenou kraslici, pokud
nedosáhnete budou u stromků připraveny košíčky, ve kterých
můžete Vaše výrobky nechat, my zavěšení zajistíme
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Velikonoční řehtání
Ani v letošním roce nebudeme moci dodržet zvyk velikonočního řehtání v
tradiční podobě. Ale proč nenechat i tak rozeznít řehtačky a klapačky? Místo
necháme na Vás.
Začíná se na zelený čtvrtek po té co zvony „odletí“ do Říma v následujících již
tradičních časech
Čtvrtek

18. 00 h

Pátek

6.00 h, 12.00 h, 15.00 h, 18.00 h

Sobota

6.00 h

Přejeme klidné a pohodové prožití velikonočních
svátků

Obecní úřad, Suchodol 8, 261 01 Příbram
Tel 318 626 859
e-mail:ousuchodol@volny.cz
www.obecsuchodol.cz
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