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Mateřská škola Herink 

Už nejméně od roku 2015 se obec zabývá otázkou nízkých kapacit pro předškolní vzdělávání. 
Zejména v posledních letech, kdy se Herink raketově rozrostl, stala se situace v této oblasti 
neudržitelnou. Přesné počty předškolních dětí nejsou dostupné, počet dětí 0 – 14 let se v Herinku ale 
od r. 2017 zdvojnásobil – vzrostl ze 133 v r. 2014 na dnešních 266. 

V r. 2016 jednala obec se sousedními Modleticemi o možnosti získání míst pro děti v jejich 
plánované mateřské škole. Realizace plánu MŠ v Modleticích ale nabrala zpoždění a dětí v Herinku 
stále přibývalo. 

Od r. 2017 začalo zastupitelstvo obce řešit možnost výstavby vlastní mateřské školy. V září 2019 
byla založena příspěvková organizace Mateřská škola Herink. Po dlouhé době diskuzí a plánování 
výstavba začala 28. ledna 2020. 

Na tomto dříve zanedbaném místě školka vyrostla (snímek z r.  2015) 

 

Leden 2018 
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Březen 2020 

 

 
A protože se školka staví z předpřipravených modulů, jde to ráz naráz… 
6.9.2020 

 

Dodavatelem stavby se stala firma PRADAST, spol. s r.o. Vzhledem ke koronavirové krizi se ale 
postup stavebních prací už v dubnu zkomplikoval – kvůli omezení pohybu, které se dotklo i dopravy, 
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byly očekávány výpadky v dodávkách komponent. Otevření školky v září tak bylo v ohrožení. Přesto 
se k předběžnému zápisu, který proběhl v květnu, přihlásilo 39 dětí z celkové kapacity 48.  

Díky aktivitě vedení obce byla výstavba z větší části financována z dotace z fondů Evropské unie. 
Obec tak získala mateřskou školu s nadstandardním vybavením za necelých 11 mil. Kč. Školka je 
vybavená tepelným čerpadlem, automatickou rekuperací a klimatizací. 

Náklady na výstavbu MŠ  
Projektová činnost 650 000,00 Kč 

Technický dozor 290 000,00 Kč 

BOZP 34 800,00 Kč 

Stavební firma 27 803 000,00 Kč 

Vybavení nábytek 820 000,00 Kč 

Vybavení gastro 501 000,00 Kč 

Projektový managment (VŘ, dotace, závěrečná zpráva) 800 000,00 Kč 

  

Celkem 30 898 800,00 Kč 

Získaná dotace: 20 150 000,00 Kč 

Hrazeno z vlastních zdrojů: 10 748 800,00 Kč 
 

Ředitelkou mateřské školy byla od 1. 7. jmenována Mgr. Jana Jalovcová 

V srpnu už se uskutečnil regulérní zápis a byly spuštěny webové stránky školky na adrese 
www.msherink.cz. 

A 14. 9. se malí obyvatelé Herinku konečně dočkali slavnostního otevření za účasti starosty obce. 

 

Školka má 2 třídy – červenou pro nejmladší děti a modrou pro předškoláky. Provozní doba je od 
6.45 do 17.15. 

Protože se ale na podzim opět začala rychle šířit nákaza novým koronavirem, rozhodla obec o 
uzavření školky ve dnech 23.9. až 25.9. Na toto omezení plynule navázalo nařízení Krajské hygienické 
stanice, která uzavření školky prodloužila do 2.10. Dlouho se však děti neradovaly ani po opětovném 

https://www.msherink.cz/
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otevření, další uzavření už se týkalo plošně všech mateřských škol v republice, trvalo od 26. 10. 2020 
do 30. 10. 2020. 

Pak si to ale děti vynahradily a do konce roku je čekalo ještě spoustu dobrodružství. 

Předškoláci se učí péct 

 

 

I maličké děti umí hrát divadlo 

 

 
 

 
Karneval 

 

 
Na výletě ve Voděradských bučinách 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mikulášská nadílka 
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V pekle určitě nikdo neskončil 

 

Divadélko ve školce 

 

A než jsme se nadáli, byly tu Vánoce 
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O otevření školky v Herinku psal dokonce místní měsíčník Zápraží, časopis pro obyvatele kraje 
jihovýchodně za Prahou ve svém říjnovém čísle: 

 

 

Věříme, že s novou mateřskou školou dostane život v Herinku další rozměr a že školka přispěje 
k tomu, že se tu budou její (nejen) malí obyvatelé cítit jako doma. 


