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Tisková zpráva 
 

Ministryně přijede diskutovat o novele školského 

zákona 

O chystané novele školského zákona přijede v pondělí 30. listopadu na libereckou radnici 

diskutovat ministryně školství Kateřina Valachová. Ministryně dorazí na pozvání náměstka 

primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivana Langra, s nímž budou řešit 

především otázku plánovaných spádových obvodů mateřských škol. Statutární město Liberec již 

několik týdnů úmysl zřizovat spádové obvody kritizuje, protože povede k destrukci rodinných 

školek. 

„Především si velmi vážím toho, že paní ministryně přijala mé pozvání, přestože ví, že jsem vládní 

návrh novely školského zákona podrobil velké kritice. Spádové obvody v předškolním vzdělávání 

jsou totiž naprosto zbytečné, destruují naše rodinné školky a znemožní rodičům, aby si mohli pro 

své děti vybrat školku dle svého uvážení. Co je ale nejpodstatnější, současné znění novely zákona 

bude znamenat nucenou reorganizaci sítě našich MŠ, protože ve stávajícím uspořádání 31 školek 

není realizovatelný,“ vysvětlil náměstek Langr. 

Spádové obvody u mateřských škol mají vzniknout analogicky ke spádům u škol základních, kde 

ale plní úplně jinou funkci. V případě základního školství totiž hraje aspekt blízké lokality velkou 

roli, protože školáci míří do a ze školy sami, což ale u mateřských škol nefunguje. „U mateřinek 

je lokálnost jen minoritním faktorem, rodiče často volí školky dle blízkosti svého zaměstnání, 

atraktivního školního vzdělávacího plánu či dle jejich rodinného zaměření. Spádové obvody ale 

toto všechno zmaří,“ uvedl náměstek Langr. 

Statutární město Liberec zřizuje 31 mateřských škol a muselo by v případě schválení novely 

zákona vymezit stejný počet spádových obvodů. To ale není reálné. „V Liberci existují nejméně 

čtyři kritická místa, kde jsou školky usazeny na velmi malém prostoru. Více polovina našich MŠ 

je navíc malá, takže i obvody by musely být malé a tedy v mnoha směrech nefunkční,“ dodal 

Langr. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kontakt pro média: 

Jana Kodymová, DiS. 

tisková mluvčí,oddělení tiskové a vnějších vztahů, odbor Kancelář primátora  

Statutární město Liberec  
Magistrát města Liberec  
nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 
   
mobil: +420 778 760 927 
tel.: +420 485 243 182 
e-mail: kodymova.jana@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 
www.facebook.com/cityliberec 
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