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Tisková zpráva 
 

Mateřinky přijmou 825 dětí,  
z toho 119 dvouletých 

 
 
Statutární město Liberec dokázalo už potřetí za sebou přijmout do svých 30 mateřských škol všechny 
děti ve věku tří let a starší, s trvalým pobytem na území města. K tomu se navíc letos podařilo zapsat 
i 119 dětí mladších. 
 
Celkem tak liberecké mateřinky od září přijmou nejméně 825 dětí. V současné době ještě město nabízí 
volná místa rodičům dalších 35 tříletých dětí, které se nedostaly do preferované mateřské školy.  
 
„Podařilo se nám už před třemi lety nastavit systém, který výrazně preferuje děti liberecké a starší tří 
let, loni jsme ho premiérově doplnili i elektronickým předzápisovým portálem, který pomáhá ředitelkám 
i rodičům přehledně sledovat všechny pohyby, k nimž při zápisech dochází. Je samozřejmé, že ne 
všechny děti se dostanou do své preferované školky, ale umíme jim flexibilně nabídnout místa v jiné 
části Liberce,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. 
 
Do libereckých mateřských škol letos dorazilo 981 přihlášek, po vypořádání duplicit se do 30 školek 
celkem zapsalo 9 šestiletých dětí, 76 pětiletých, 117 čtyřletých, 484 tříletých a 119 dvouletých, všechny 
s trvalým pobytem na území města. Dalších 20 zapsaných dětí pochází z obcí mimo Liberec. „Zůstává 
nám k dispozici ještě několik volných míst, která zatím držíme, abychom v průběhu školního roku 
dokázali reagovat třeba na požadavek předškoláků, kteří se do Liberce teprve přistěhují a mají ze 
zákona právo přednostního přijetí,“ uvedl náměstek Ivan Langr. 
 
Podobně bezproblémové byly letos i zápisy do základních škol, které na rozdíl od jediného spádu v MŠ 
mají každá svou vlastní spádovou oblast. Původní počet 1066 žádostí se nakonec pravděpodobně 
přetaví v necelý tisíc dětí, které od září do škol skutečně nastoupí. „Pokud si zájemci projdou zápisový 
portál na http://zapisyzs.liberec.cz/, zjistí, že s jednou výjimkou školy zapsaly méně spádových dětí, než 
měly volných míst. Z toho vyplývá, že v tuto chvíli jednak máme relativní dostatek míst ve školách, a 
druhak, že se aspoň některým zájemcům daří dostat i na školy nespádové. Což je samozřejmě dobře,“ 
dodal náměstek Ivan Langr. 
 
Město Liberec nicméně bude i nadále průběžně navyšovat kapacity v mateřských i základních školách, 
protože jejich naplněnost je nyní 100 % (MŠ), resp. 90 % (ZŠ). „Musíme držet krok s demografickým 
vývojem, Liberec je svou atraktivitou navíc předurčen k dalšímu růstu obyvatel. U základních škol půjde 
převážně jen o lokální navyšování například v centru města, v Pavlovicích či v oblasti Doubí, u 
mateřských škol zase musíme předjímat stále platnou zákonnou povinnost obce umístit všechny 
dvouleté děti od roku 2020,“ uvedl náměstek Ivan Langr. 
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