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Tisková zpráva 
Mateřské školy letos umístily všechny tříleté děti 

z Liberce a mají ještě volná místa 

 

Všechny tříleté děti s trvalým bydlištěm v Liberci, jejichž rodiče o to projevili zájem, letos bez 

problémů našly místo v některé z 31 mateřských škol, které zřizuje statutární město Liberec.  

Rezort školství a sociálních věcí totiž před dubnovými zápisy dohodl s řediteli mateřských škol přesnou 

strategii přijímání, která – s výjimkou předškoláků – preferovala děti liberecké a ve věku od tří let výše 

(s datem narození nejpozději k 31/8/2013). V současné době mají navíc liberecké školky k dispozici 

dalších zhruba 40 volných míst. 

„Rozhodli jsme se letos důrazněji apelovat na vedení školek, jaké děti v rámci kriteriálního rozhodování u 

zápisů upřednostnit, a všichni ředitelé nám v tomto vyšli vstříc. Nemohli jsme dále akceptovat situaci, že 

ve školkách máme několik desítek dětí z obcí mimo Liberec, zatímco ty liberecké – mnohdy i čtyřleté a 

starší – zůstávaly takříkajíc pod čarou. Samozřejmě se to netýká dětí v posledním roce předškolní 

docházky, které ředitelé podle zákona museli zapsat, ať už pocházely odkudkoliv,“ vysvětlil náměstek 

libereckého primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr. 

Regulace zápisů směrem ke zvýhodnění libereckých dětí se ale projevila i v tom, že v současné době je 

k dispozici takřka 40 míst pro děti, které tří let teprve dosáhnou v nejbližší době. Šest volných míst je 

určeno k okamžitému obsazení ve třech mateřských školách, dalších 33 volných míst v jedenácti 

mateřských školách je možné naplnit na tzv. výjimku, již schvaluje rada města. „Jsme připraveni všechny 

výjimky postupně rozpustit mezi žadatele, ale ředitelé mateřských škol nám musejí každé nárokované 

místo zdůvodnit. I tady chceme primárně preferovat Liberec a děti, které například dosáhnou tří let věku 

v září či říjnu a nikoli až v lednu, nebo takové, které již ve škole mají sourozence. Zkrátka chceme udělat 

maximum i pro komfort rodičů,“ uvedl Ivan Langr. 

V libereckých MŠ je v současné době k dispozici 3022 míst, jen 3008 je ale z technických a hygienických 

důvodů reálně k obsazení. Od roku 2006 město navýšilo kapacity ve školkách o 507 míst, ale připravuje 

ještě dvě rekonstrukce. Běžné třídy jsou v průměru naplněny na 24,7 žáků, speciální na 12,1 žáků. „V 

rámci IPRÚ pracujeme na navýšení kapacit MŠ Pastelka v Ostašově (předběžně + 20) a také sídlištní MŠ 

Beruška Na Pískovně (předběžně + 16). Je možné ještě uvažovat i o rozšíření míst pro nejmladší děti 

v našich jeslích, které od 1. září 2016 provozuje Centrum zdravotní a sociální péče a kde je k dispozici 

zatím 35 míst, jež ale také tradičně trpí vysokou poptávkou. V současné době řešíme dvě otázky – jak 

nám kapacity mohou prověřit děti, které dosud docházejí do soukromých školek a jejichž počty 

nemůžeme znát, a jak se v roce 2020 projeví zákonný nárok na školku pro děti dvouleté. Od toho všeho 

se bude odvíjet politika města v předškolním vzdělávání,“ řekl Ivan Langr. 



Už v příštím školním roce čeká mateřské školy zcela nový systém zápisů. Jednak bude vázán na tzv. 

povinné předškolní vzdělávání v posledním roce docházky a také na zákonný nárok na místo v MŠ pro 

děti ve věku 4 roky. Do toho všeho navíc vstoupí systém spádových obvodů. „Zásadní pro nás bude, kolik 

dětí, které zatím školky vůbec nenavštěvují, nakonec přijde povinně k zápisu, a jak se školky samotné 

popasují se spádovostí. Vzhledem k tomu, že chceme vyjít vstříc zejména rodičům, počítáme na území 

města jen s jedním spádovým obvodem, který je nejbližší současnému modelu, a budeme věřit, že nám 

to ministerstva neshodí,“ dodal Ivan Langr. Pro zvýšení transparentnosti a zjednodušení procesu navíc 

město zakoupí i speciální software, který bude provozovat nový zápisový portál a pomůže s orientací jak 

ředitelům MŠ, tak rodičům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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