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Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území statutárního města Liberec 

 

 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, 
při přípravě rozpočtu města na rok 2015 počítat s finančními prostředky nutnými k financová-
ní spoluúčasti v rámci investičních akcí při navyšování kapacit škol v souladu s předloženým 
věcným záměrem a s projektovými záměry předkládanými na MŠMT v rámci programu 
„ Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samospráv-
nými celky“. 
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Důvodová zpráva: 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje počínaje rokem 2015 zahájení pro-
gramu pro poskytování investičních dotací na přípravu a realizaci projektů za úče-
lem vytvoření nových výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných 
územně samosprávnými celky. 
V rámci fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol byla vyhlášena výzva k předlo-
žení základních údajů o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit 
základních a mateřských škol. 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE K VÝZV Ě 
Harmonogram výzvy: 

Výzva vyhlášena:   1. 7. 2014 
Termín pro příjem žádostí:  31. 8. 2014 
Vyhodnocení:   září 2014 

Příjemci dotací: 
územně samosprávné celky 
(obce a města nebo svazky obcí zřizující školy a školská zařízení) 

Výše spolufinancování (územní rozpočty + fond investic ŠPO): 
15% z celkových nákladů akce 

Objem poskytnuté dotace minimálně: 2 mil. Kč 
Objem poskytnuté dotace maximálně: 30 mil. Kč. 
Základní vymezení a cíl výzvy 
Název programu: 
Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samo-
správnými celky 
Povinná příloha předložených projektových záměrů: 
Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území obce nebo svazku obcí 
Věcný záměr musí obsahovat výhled aktivit obce nebo svazku obcí v oblasti rozvoje vzdělává-
ní v příštích 10 kalendářních letech. Součástí věcného záměru musí být demografická studie 
vývoje v počtu žáků za posledních 10 let a v příštích 10 letech, výsledky pasportizace stávají-
cích prostor využívaných k výuce s rozlišením podle účelu využití (kmenové učebny, odborné 
učebny, stravování, ostatní plochy atd.) a podle toho, zda budou nadále využívány i po vytvo-
ření nových výukových kapacit. 
 
Vzhledem k potřebě navýšení kapacit ZŠ na území města Liberce odbor péče o občany vypra-
coval ve spolupráci s odborníkem v oblasti regionálního školství RNDr. Robertem Gambou 
výše uvedený záměr (je podmínkou předložení), který schválila rada města 26. srpna a ná-
sledně jej na svém zasedání dne 18. září 2014 projednal Výbor pro školství, výchovu a vzdě-
lávání. V případě získání dotace bude Výzva realizována odborem majetkové správy ve spo-
lupráci s odborem strategického rozvoje a dotací. 
 
Příloha (elektronicky) 
Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území statutárního města Liberec 
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1 Obecný úvod 
 

Tento dokument vznikl jako podpůrný materiál ke krokům statutárního města Liberec, které 

činí v rámci národního fondu na podporu rozvoje kapacit mateřských a základních škol 

vyhlášeného dne 1. července 2014 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Obsahuje výhled aktivit statutárního města Liberec v oblasti rozvoje vzdělávání v příštích více 

než 10 kalendářních letech, demografickou studii vývoje v počtu žáků za posledních 11 let a 

v příštích 11 letech, pasportizaci stávajících prostor využívaných k výuce s rozlišením podle 

účelu využití (kmenové učebny, odborné učebny, stravování, ostatní plochy atd.) a návrh 

možných řešení vytvoření nových výukových kapacit včetně jejich možného následného 

využívání. 

V úvodu je stručně popsána situace v síti základních škol na území statutárního města 

Liberec, jak je uváděno v dokumentech města. Zdrojem informací je především Závěrečná 

zpráva za školní rok 2012 – 2013, která obsahuje nejaktuálnější data popisující stav 

základního vzdělávání ve městě. Následuje demografické zhodnocení předcházejícího období 

se střednědobým výhledem včetně metodologického vysvětlení použitého statistického 

postupu. Po té jsou demografická data porovnána se stávajícími kapacitami, a to jak 

z hlediska celkového počtu míst na základních školách, tak i podle jednotlivých organizací 

zřizovaných statutárním městem Liberec, to vše ve výhledu do deseti let. V další části jsou 

stručně popsány jednotlivé školy, a to jak z hlediska základního pasportu užívaného majetku, 

tak i vyučovacího zaměření. V závěrečné části dokumentu je potom obecně naznačeno 

možné řešení úpravy vzdělávacích kapacit tak, aby splňovalo kritéria potřebnosti a 

efektivnosti z pohledu vynaložených ekonomických a personálních kapacit. 
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2 Popis situace v síti základních škol na území 
statutárního města Liberec 

 

Výchovně vzdělávací činnost všech základních škol a školských zařízení jím sloužících 

v základním principu vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), který je doplněn prováděcími předpisy 

(vyhláškami) upřesňujícími obecná ustanovení školského zákona. Průběh výchovně 

vzdělávací činnosti ve školním roce 2012/13 byl ovlivněn změnou ve školském zákonu 

spočívající v možnosti vyhlásit konkurzy na ředitele škol, kteří byli ve funkci déle jak 6 let. 

V praxi se tato změna promítla do personálního obsazení základních škol, kdy nový školní rok 

zahájilo 6 nových ředitelů. 

Změna zákona o pedagogických pracovnících (563/2004 Sb.) umožnila určitou prostupnost 

pedagogických pracovníků mezi jednotlivými školami poskytujících stupeň vzdělání. Změna 

nařízení vlády č. 564/2006 Sb., § 6, umožnila ředitelům škol nastavit tarifní platy v příslušné 

platové třídě v rozsahu, který nemusí respektovat věkový automat na školách. Tento institut 

však ředitelé škol využili minimálně. Změna zároveň vyrovnala platové nesrovnalosti 

u pedagogických pracovníků se středoškolským vzděláním, kteří dle zákona o 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících splňují kvalifikační předpoklady. 

Síť základních škol města Liberec ve školním roce 2012/13 byla beze změn. Poměrně zásadní 

opatření bylo realizováno v právě končícím školním roce 2013/14, kdy k 1. 7. 2014 vznikla 

z odloučeného pracoviště Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace, 

nová Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace. V podstatě tak byly 

završeny emancipační snahy obyvatel Ruprechtic směřující k návratu stavu z předcházejících 

let a k opětnému založení samostatné základní školy na území této liberecké čtvrti. Výčet 

základních škol, které k 31. 7. 2014 poskytovaly vzdělání na území statutárního města 

Liberec, je uveden v tabulce č. 1. Jedná se o 30 subjektů zřizovaných celkem šesti zřizovateli 

(Liberec, Liberecký kraj, 2 soukromí zřizovatelé, církev a MŠMT). 
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Tabulka č. 1: Celkový přehled základních škol 

 Název školy dle rejstříku škol a školských zařízení 
(v dalších částech dokumentu již budou používány zkrácené názvy organizací) 

 Školy zřizované Městem Liberec 

1. Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace 

2. Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace 

3. Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace 

4. Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace 

5. Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace 

6. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace 

7. Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace 

8. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace 

9. Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace 

10. Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace 

11. Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace 

12. Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace 

13. Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace 

14. Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace 

15. Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace 

16. Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace 

17. Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace 

18. Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace 

19. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace 

20. Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace 

21. Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace 

22. Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková 
organizace 

23. Základní škola, Liberec- Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace 

 Školy zřizované Libereckým krajem 

24. Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková 
organizace 

25. Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace 

26.  Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková 
organizace 

 Soukromé školy 

27. DOCTRINA - základní škola a mateřská škola, s.r.o. 

28. Základní škola ALVALÍDA, s.r.o. 

 Církevní školy 

29. Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 

 Školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  

30. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a dětský domov, Liberec 
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Vzdělání dětem ve věku povinné školní docházky poskytují ještě čtyři víceletá gymnázia, 

která v tomto spádovém území zřizuje Liberecký kraj. Jedno gymnázium je soukromé (viz 

tabulka č. 2). 

Tabulka č. 2: Přehled víceletých gymnázií na území města Liberec 

 Víceletá gymnázia na území Liberce 

1. Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace 

2. Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková 
organizace 

3. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace 

4. Podještědské gymnázium, s.r.o. 

 

Kapacita gymnaziálních oborů Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, 

příspěvková organizace, se do sledovaných věkových skupin dětí již nijak nepromítá, protože 

tyto obory byly zřizovatelem školy označeny jako dobíhající, nové žáky školy nepřijímá a 

v tomto školním roce bylo vzdělání poskytováno již jenom dětem starším patnácti let. 

Výše uvedené školy poskytují základní vzdělání pro děti a mládež z Liberce, dále pak 

především pro děti samostatných obcí Šimonovice, Jeřmanice, Dlouhý Most a Kryštofovo 

údolí. Vzdělávání se dále účastní i děti z dalších okolních obcí, kterými jsou Stráž nad Nisou, 

Mníšek u Liberce a další. Jde však o jednotlivé případy, protože tyto obce zřizují plně 

organizované základní školy. Situace je pochopitelně odlišná u víceletých gymnázií, kde 

studují děti z významně rozsáhlejších oblastí, než jsou výše uvedené obce. 

Na 23 základních školách zřizovaných statutárním městem Liberec, které jsou především 

předmětem šetření tohoto dokumentu, plnilo k 31. 7. 2014 povinnou školní docházku 

7 833 žáků, z toho 4 713 na prvním stupni a zbývajících 3 120 žáků na druhém stupni 

základních škol. Pro tyto počty žáků je aktuálně poskytována kapacita 9 446 míst. 

Věkové přeskupení obyvatelstva v jednotlivých částech Liberce bude vyvolávat dílčí změny ve 

vyhlášce o spádových oblastech. V současnosti město Liberec reaguje na zvyšující se 

poptávku v předškolním vzdělávání. Kapacity mateřských škol jsou plně využity. Statistické 

ukazatele naznačují, že nárůst požadavků na místa v mateřských školách bude vrcholit 

v letech 2013/14. Následně se očekává, že počty potenciálních klientů mateřských škol 

budou opět klesat a v kalendářním roce 2017 by měla kapacita mateřských škol odpovídat 
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poptávce po umístění dětí tříletých a starších. Zvyšující se počty dětí v mateřských školách se 

následně promítnou do naplněnosti základních škol. V průběhu dvou let bude třeba hledat 

optimální řešení ke zvýšení kapacity základních škol, aby nedošlo k situaci, kdy školy i po 

novelizaci vyhlášky o spádových oblastech a snížení počtu odborných učeben nebudou 

schopny kapacitně pokrýt demografický vývoj. Podrobněji je tato situace popsána 

v následujících kapitolách. 

Kontrola kvality výsledků výchovně vzdělávací činnosti mateřských a základních škol je 

i nadále v kompetenci České školní inspekce (dále jen ČŠI), která pracuje jako samostatný a 

nezávislý kontrolní orgán, jehož závěrečné zprávy jsou veřejně přístupné na každé škole, na 

oddělení školství zřizovatelů a na webových stránkách ČŠI. Výroční zprávy škol, školských 

zařízení a kontrolní výstupy ČŠI jsou ze zákona veřejné s předpokladem, že budou sloužit jako 

základní informace rodičovské a ostatní veřejnosti o jejich aktivitách v rámci regionu. 

Případně mohou být podnětem k diskusi o vzdělávání, správě a řízení. Výroční zprávy 

základních škol se staly i důležitým informačním pramenem pro sestavení tohoto 

dokumentu. 

Všechny základní školy od školního roku 2011/12 v souladu s ustanovením § 185 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(Školský zákon), pracují dle vlastních schválených „školních vzdělávacích programů“(dále jen 

ŠVP), které vycházejí z rámcového vzdělávacího programu vypracovaného Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT). Rámcové vzdělávací programy (dále jen 

RVP) vymezují povinný obsah a rozsah učiva a pro tvorbu školních vzdělávacích programů 

jsou závazné. Tato skutečnost však nebrání školám poskytovat žákům v rámci školních 

vzdělávacích programů další rozvíjející vzdělávací projekty a činnosti, které vytvářejí 

podnětné a tvůrčí prostředí, stimulují nejschopnější žáky, povzbuzují méně nadané, chrání a 

podporují žáky nejslabší. Struktura školské sítě v Liberci toto umožňuje a školy toho využívají 

(viz tabulka č. 3).  
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Tabulka č. 3 Zaměření školních vzdělávacích programů základních škol 

Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, 

příspěvková organizace 
Výpočetní technika – programování 

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, 

příspěvková organizace 

Se speciálními třídami pro žáky s dyslektickými 

poruchami 

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, 

příspěvková organizace 
Matematika a přírodovědné obory 

Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, 

příspěvková organizace 
Sportovní třídy zaměřené na zimní sporty, odbíjená 

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, 

příspěvková organizace 

Výpočetní technika, práce s mimořádně talentovanými 

žáky 

Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, 

příspěvková organizace 
Zaměření na výtvarnou výchovu 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, 

Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace 
Třídy s rozšířenou výukou jazyků  

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková 

organizace 
Ve vybraných třídách rozšířená výuka jazyků 

Základní škola a Mateřská škola, Liberec, 

Barvířská 38/6, příspěvková organizace 
Sportovní třídy zaměřené na kopanou 

Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, 

příspěvková organizace 
Speciální třídy a třídy s výukou francouzského jazyka 

Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, 

příspěvková organizace 
Sportovní třídy zaměřené na lední hokej 

Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, 

příspěvková organizace 

Vzdělávání podle § 55 zák. č. 561/2004 Sb. (kurzy 

základního vzdělání), pro žáky prvního stupně realizují 

projekt „Estetická výchova“  

Základní škola a Základní umělecká škola, 

Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková 

organizace 

Rozšířená výuka hudebních oborů 

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, 

příspěvková organizace 
Ekologie, odbíjená a výtvarná výchova 

Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, 

příspěvková organizace 
Sportovní škola zaměřená na atletiku 

Základní škola, Liberec- Vratislavice nad Nisou, 

příspěvková organizace 
Obecné zaměření 

 

V souvislosti s personálním obsazením škol na některých školách jsou školní vzdělávací 

programy rozšířeny o výuku cizích jazyků již od 1. třídy (viz tabulka č. 4), přestože školský 

zákon ustanovil povinnou výuku jednoho cizího jazyka od 3. ročníku a druhý cizí jazyk od 

7. ročníku. Z uvedené statistiky vyplývá, že výuka německého jazyka je na ústupu a většina 

škol vyučuje anglický jazyk jako první povinný.  



Str. 9  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Tabulka č. 4 Povinná výuka cizího jazyka 

  ZŠ Liberec 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1 Oblačná Aj Aj Aj Aj Aj Aj, Aj, Nj Aj, Nj Aj, Nj 

2 5. Květen Aj  Aj Aj Aj Aj, Aj, Nj, 
Aj, Nj, 

Fj 
Aj, Nj, 

Fj 

3 Lesní Aj Aj Aj Aj Aj Aj Aj Aj, Nj Aj, Nj 

4 Vrchlického 0 0 Aj Aj Aj Aj, Aj, Nj Aj, Nj Aj, Nj 

5 Švermova 0 0 Aj Aj Aj Aj, Aj, Aj,Nj Aj, Nj 

6 Barvířská Aj Aj Aj Aj Aj Aj, Aj, Nj Aj, Aj, 

7 U Školy Aj Aj Aj Aj Aj Aj, Aj, Aj, Nj Aj, Nj 

8 Jabloňová Aj Aj Aj Aj Aj Aj, Nj Aj, Nj Aj, Nj Aj, Nj 

9 Česká 0 Aj Aj Aj Aj Aj, Nj Aj, Nj Aj, Nj Aj, Nj 

10 Sokolovská 0 0 Aj Aj Aj Aj, Aj, Nj Aj, Nj Aj, Nj 

11  Nám. Míru 0 0 Aj Aj Aj Aj, Aj, Nj Aj, Nj Aj, Nj 

12 Broumovská Aj Aj Aj Aj Aj Aj, 
Aj, Nj, 

Fj 
Aj, Nj, 

Fj 
Aj, Nj, 

Fj 

13 Aloisina výš. Aj Aj Aj Aj Aj Aj, 
Aj, Nj, 

Rj 
Aj, Nj, 

Rj 
Aj, Nj, 

Rj 

14 Dobiášova Aj Aj Aj Aj Aj Aj, Nj 
Aj, Nj, 

Fj 
Aj, Nj, 

Aj, Nj, 
Fj 

15 U Soudu 0 Aj Aj Aj Aj Aj Aj, Nj Aj, Nj Aj, Nj 

16 Kaplického 0 0 Aj Aj Aj Aj Aj, Nj Aj, Nj Aj, Nj 

17 Ještědská Aj Aj Aj Aj Aj Aj, Aj, Nj Aj, Nj Aj, Nj 

18 Na Výběžku Aj Aj Aj Aj Aj Aj Aj,NJ Aj, Aj, Nj 

19 Husova Aj, Nj Aj, Nj Aj, Nj Aj, Nj Aj, Nj 
Aj, Nj, 

Fj 
Aj, Nj, 

Fj 
Aj, Nj, 

Fj 
Aj, Nj, 

Fj 

20 Křížanská 0 0 Aj Aj Aj Aj, Aj, Nj Aj, Nj Aj, Nj 

21 Gollova 0 0 0 0 0 0 0 Aj Aj 

22 Orlí 0 0 0 0 0 0 0 Aj Aj 
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Velký fenomén v práci škol představuje spolupráce s Technickou univerzitou Liberec na 

přípravě nových pedagogů. Řada škol je pro svoji kvalitu vybrána pro dlouhodobou 

kooperaci, poskytuje studentům řízenou pedagogickou praxi a pyšní se názvem „fakultní 

škola“, (viz tabulka č. 5). 

Tabulka č. 5 Přehled fakultních škol 

Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace 

Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace 

Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace 

Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace 

Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace 

Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace 

Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace 

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace 

Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace 

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace 

Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace 

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace 

Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace 

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace 

Základní škola, Liberec- Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace 

Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace 

 

Své místo si mezi vzdělávacími programy stále udržuje individuální vzdělávací program, který 

je realizován podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, Křesťanskou základní a 

mateřskou školou působící na adrese Růžodolská 26, Liberec, PSČ 460 11 s kapacitou 225 

míst. Současná novela školského zákona však umožňuje za jasně stanovených podmínek toto 

vzdělávání nabídnout dalším žadatelům i na školách zřizovaných obcí. Tato možnost nebyla 

ve školním roce 2012/13 využita. 

Od školního roku 2009/10 doplňuje síť základních škol města Liberec Soukromá základní 

škola Na Perštýně, Doctrina s.r.o. s kapacitou 230 míst. 
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3 Vývoj v počtu žáků ve školních letech2002/03 až 
2024/25 

 

Liberec podle posledních známých výsledků Sčítání lidu, domů a bytů s počtem obyvatel 

102 005 patří mezi největší města v České republice. Při rozloze města 106,12 km2 činí 

hustota osídlení 961 obyvatel na km2. 

Zejména v případě dětí ve věku povinné školní docházky se projevil nárůst porodnosti, 

zlepšuje se zdravotní a úmrtnostní situace, objevily se změny v migraci i v rodinném chování. 

Proto je třeba všechny tyto změny zohlednit, neboť jak se aktuálně ukazuje, vyžadují 

v oblasti základního vzdělávání nové postoje ze strany města týkající se infrastrukturní, 

personální a další vybavenosti. 

Pokud chceme hodnověrně sledovat potřeby škol zřizovaných statutárním městem Liberec, 

je nutné do statistik započítat také děti z Jeřmanic, Dlouhého Mostu, Šimonovic a Kryštofova 

údolí. Přičemž obec Dlouhý Most zřizuje základní školu s prvním stupněm (Základní škola a 

Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace, s platnou kapacitou 53 

žáků). Jejích služeb využívají především děti právě z Dlouhého Mostu, Jeřmanic a částečně ze 

Šimonovic, na druhém stupni již pokračují na školách v Liberci. Obec Kryštofovo údolí školu 

nezřizuje, její děti chodí do škol v Liberci už od první třídy. 

Následující statistická šetření vycházejí z počtů skutečně narozených dětí (nepřihlíží se 

k možným změnám počtu obyvatel kraje způsobených migrací). Pokud tato data ještě nejsou 

k dispozici (děti příslušných ročníků se ještě nenarodily), byla pro projekci použita data ze 

střední hodnoty předpokládaného počtu narozených dětí prognózy Českého statistického 

úřadu. 

Samotný výpočet byl proveden tak, že za základ výpočtu prognózy potřeb základních škol byl 

vzat skutečný počet dětí zapsaných na školách ve školním roce 2012/2013 (data za právě 

končící školní rok ještě nejsou k dispozici, protože školní rok dosud neskončil a sběr údajů do 

zahajovacích výkazů bude proveden na základních školách po ukončení školního roku až 

v průběhu září). 
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Výpočet předpokládaného počtu dětí je proto ve školních letech 2013/2014 až 2018/2019 

proveden promítnutím údaje ze školního roku 2012/2013 podle skutečného počtu 

narozených dětí v příslušných věkových skupinách, pro školní roky 2019/2020 až 2014/2025 

byla použita výše uvedená prognóza Českého statistického úřadu. 

Tabulka č. 6 Vývoj v počtu žáků za posledních 11 let a v příštích 11 letech 

Školní rok 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Žáci celkem 9509 9008 8811 8459 8207 8071 7897 

1. stupeň 4956 4726 4568 4355 4411 4417 4445 

2. stupeň 4553 4282 4243 4104 3796 3654 3452 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

7754 7577 7709 7833 8234 8571 8876 9183 

4601 4501 4605 4713 4962 5298 5539 5801 

3153 3076 3104 3120 3272 3284 3353 3404 

        

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 

9424 9685 9842 9960 10015 9924 9748 9586 

5932 5938 5828 5730 5573 5480 5363 5275 

3512 3755 4006 4208 4405 4405 4345 4272 

 

Jako zdroj informací sloužila data Českého statistického úřadu, data ze zahajovacích výkazů 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a údaje sebrané v rámci koncepčních činností 

oddělením školství Odboru péče o občany Magistrátu města Liberec. 

Vývoj v počtu žáků za posledních 11 let a v příštích 11 letech je lépe patrný v grafickém 

vyjádření. 
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Graf č. 1 Vývoj počtu žáků na základních školách zřizovaných městem Liberec 

 

Situace koresponduje i s výsledky zápisu do základních škol v posledních dvanácti letech (viz 

tabulka č. 7). 

Tabulka č. 7 Počet dětí, které se dostavily k zápisu do 1. třídy v období leden - únor 

v uvedených letech 
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Celkem 1. stupeň 2. stupeň

Název školy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Základní škola Liberec, Oblačná 101/15 30 27 40 35 28 41 33 49 60 56 41 58 44

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8 24 24 35 44 31 23 17 24 37 19 38 42 41

Základní škola Liberec, ul. 5. května 64/49 60 57 61 69 65 60 52 59 35 45 60 53 96

Základní škola Liberec, Kaplického 384 36 28 35 19 23 18 13 16 18 32 49 68 66

Základní škola Liberec, Lesní 575/12 46 63 93 71 64 83 76 85 90 58 86 106 111

Základní škola Liberec, Ještědská 354/88 49 64 92 96 87 87 97 102 116 111 98 115 134

Základní škola Liberec, Vrchlického 262/17 55 54 60 30 51 57 53 69 56 55 57 57 48

Základní škola Liberec, Na Žižkově 101/9 41 48 28 zrušena 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Základní škola Liberec, Sokolovská 328 30 34 47 38 34 34 84 81 36 34 107 68 120

Základní škola Liberec, nám. Míru 212/2 26 21 33 36 31 32 31 42 0 50 0

Základní škola, Liberec, Švermova 114/38 47 30 27 34 36 43 31 20 36 31 39 52 80

Základní škola Liberec, Na Výběžku 118 17 17 35 24 36 26 25 17 17 21 32 42 23

Základní škola Liberec, Husova 142/44 0 0 0 50 70 81 95 69 81 88 88 104 125

Základní škola Liberec, Barvířská 38/6 23 19 28 22 43 24 32 39 45 52 41 68 62

Základní škola Liberec, U Školy 222/6 34 28 32 31 26 25 30 28 26 36 42 55 58

Základní škola Doctrina, Na Perštýně 404/44  22 24 31 26 44 40 38 37 23 25 23 22 24

Základní škola Liberec, Křížanská 80 28 21 41 35 34 29 34 33 32 42 39 52 41

Základní škola Liberec, Heřmánkova-Machnín 17 14 12 11 9 10 11 10 6 10 7 5 0

Základní škola Liberec, Česká 354 50 46 68 75 96 90 109 83 92 93 101 78 106

Základní škola, Liberec - Vratislavice nad Nisou 60 57 64 67 52 49 57 59 79 98 44 96 103

Základní škola a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43 34 33 60 39 57 59 57 63 71 77 59 80 94

Základní škola Liberec, Broumovská 847/7 40 31 37 39 72 42 51 69 52 59 69 64 96

Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642 32 34 58 60 64 71 56 50 49 57 54 66 89

Základní škola Liberec, Dobiášova 851/5 61 61 105 75 113 111 115 99 99 123 108 132 94

Celkem 862 835 1122 1026 1166 1135 1166 1161 1187 1264 1282 1533 1655
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Přestože jsou data zkreslena skutečností, kdy nelze vyloučit stav, že rodiče zapisují své děti 

na více škol, a neexistuje statistické šetření, které by tuto skutečnost ošetřilo, korespondují 

tyto údaje s vývojem celkového počtu dětí na základních školách. 

Je zřejmé, že absolutního minima bylo dosaženo při zápisu v roce 2003. Od té doby se počet 

dětí mírně zvyšoval a k razantnímu nárůstu začalo docházet v posledních dvou letech. Znovu 

upozorňujeme, že údaje z let 2013 a 2014 je třeba brát s rezervou, protože skutečný počet 

narozených dětí v ročníku, který se dostavil k zápisu, nedosahuje ani 1 300. 

Nicméně pozvolný nárůst dětí u zápisu a tedy i zvýšený počet dětí přijímaných do prvního 

ročníku se pozitivně projevil na celkovém počtu dětí na základních školách. K tomuto trendu 

dochází již od školního roku 2010/2011, kdy počet dětí dosáhl minima ve výši 7 577 a od té 

doby již jenom roste. 

Na prvním stupni je situace poněkud jiná, protože částečně předchází celkovému počtu dětí 

na školách. Zde se úbytek zastavil již ve školním roce 2005/2006 na hodnotě 4 355 a od té 

doby počet žáků neustále roste. Poslední sebraný údaj pochází ze září 2013, kdy 1. stupeň 

základních škol navštěvovalo 4 713 dětí. Další údaje jsou již výsledkem statistického výpočtu 

a říkají, že počet dětí na prvním stupni bude kulminovat ve školních letech 2017/2018 a 

2018/2019, kde by se měl dostat přes 5 900 žáků. Pak se opět počet dětí začne snižovat 

(údaje jsou uvedeny v tabulce č. 6 a samostatně jsou vyvedeny v grafu č. 2).  
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Graf č. 2Vývoj počtu žáků na základních školách zřizovaných městem Liberec, 1. stupeň 

 

 

Z logiky věcí vyplývá, že situace na druhém stupni základních škol kopíruje vývoj na prvním 

stupni se zpožděním čtyř let. Potěšitelné je zjištění, že se i zde pokles žáků zastavil. Minima 

bylo dosaženo ve školním roce 2010/2011, kdy na 2. stupni plnilo povinnou školní docházku 

3 076 žáků. Od té doby se počet dětí postupně zvyšuje, ve školním roce 2012/2013 dosáhl 

počtu 3 120 a podle prognóz bude růst až do školních let 2021/2022 a 2022/2023, kde by 

měl mírně překročit 4 400 žáků (údaje jsou uvedeny v tabulce č. 6 a samostatně jsou 

vyvedeny v grafu č. 3). 
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Graf č. 3 Vývoj počtu žáků na základních školách zřizovaných městem Liberec, 2. stupeň 

 

 

Důležité je porovnání celkového počtu žáků s poskytovanou kapacitou základních škol. Od 

školního roku 2010/2011, kdy počet dětí na základních školách dosáhl minima (7 577 

docházejících žáků), se díky demografickému vývoji počet dětí neustále zvyšuje. Ve školním 

roce 2012/2013 se dostal na hodnotu 7 833 a podle prognóz poroste až do školního roku 

2021/2022, kdy mírně překročí hranici 10 000 žáků. Důležitá je však skutečnost, že ve 

školním roce 2017/2018 dojde k překročení stávající kapacity základních škol zřizovaných 

statutárním městem Liberec (údaje jsou uvedeny v tabulce č. 6 a samostatně jsou vyvedeny 

v grafu č. 4). 
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Graf č. 4 Vývoj počtu žáků na základních školách zřizovaných městem Liberec 

 

 

Ještě podstatnější je informace, že k dramatickému vývoji začíná docházet na některých 

školách již v tomto školním roce, kdy v důsledku odchodu slabších devátých ročníků začínají 

ředitelé těchto škol uvažovat o regulaci na vstupu již nyní a musí při zápisu některé děti 

odmítat. To je mimo jiné i důvod, proč se dramaticky zvýšil počet dětí u zápisu, kdy se rodiče 

snaží předejít komplikacím v umístění svých dětí na základních školách zapsáním dítěte na 

více škol najednou.  

Studie proto uvádí podrobnější šetření, spočívající v porovnání kapacit jednotlivých škol 

s předpokládaným počtem žáků v jejich územním obvodu. Přestože toto statistické šetření 

nemůže postihnout případné změny ve spádových obvodech základních škol, které má 

v kompetenci příslušnou vyhláškou upravovat statutární město Liberec, dílčí možné úpravy 

stávajících kapacit škol v následujících letech, případně jiné vlivy spočívající v samotném 

chování jednotlivých škol, jeho výsledek poměrně přesně podtrhuje současný stav 

i kvalifikované odhady očekávaného vývoje v následujícím desetiletí. Přehled jednotlivých 

škol s kapacitami platnými k 1. 9. 2013 je uveden v tabulce č. 8. 
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Tabulka č. 8 Porovnání kapacity základních škol s předpokládaným počtem žáků ve 
spádovém obvodu (kapacity škol platné k 1. 9. 2013) 

 

Více názorné je přenesení dat z tabulky do sloupcových grafů. V grafech č. 5 až 16 je 

znázorněn postupný vývoj kapacit a počtu žáků po jednotlivých školních letech. V případě, že 

počet žáků ve spádovém obvodu školy překročí stávající kapacitu, je údaj v grafu znázorněn 

červeným sloupcem.  

 

Graf č. 5 Porovnání kapacit základních škol s předpokládanou naplněností ve školním roce 

2013/2014  

 

  

Kapacita 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Oblačná 320 292 291 262 262 254 269 273 277 278 276 271 266

U Soudu 340 295 291 303 302 294 286 291 294 296 293 288 283

5. květen 500 385 428 477 466 464 451 458 464 466 462 454 446

Lesní 600 546 558 563 546 528 495 503 509 512 507 498 490

Ještědská 620 607 630 635 630 606 582 591 599 602 596 586 576

Vrchlického 450 383 392 401 394 401 386 392 397 399 396 389 382

J. Švermy 375 244 296 349 395 442 494 502 508 511 506 497 489

Harcov - Na výběžku 193 159 175 189 206 208 209 212 215 216 214 210 207

Husova 500 491 499 464 442 422 387 393 398 400 397 390 383

Barvířská 400 285 317 331 403 467 527 536 542 545 540 530 522

U Školy 450 349 356 392 429 443 465 473 478 481 476 468 460

Kaplického 270 215 260 305 328 337 362 368 372 374 371 364 358

Jabloňová 480 434 490 527 544 566 573 582 589 593 587 577 567

Česká - Vesec 568 544 563 544 538 532 518 526 533 536 531 521 513

Sokolovská 350 331 359 377 393 399 390 396 401 403 400 393 386

Nám. Míru - odl. prac. 310 269 280 280 326 353 382 388 393 395 391 384 378

Broumovská 580 418 473 535 560 579 579 588 595 599 593 583 573

Aloisina Výšina 600 413 461 502 539 579 596 606 613 616 611 600 590

Dobiášova 680 659 678 715 802 862 922 937 948 953 945 928 913

Křížanská - Ostašov 245 235 226 240 225 220 205 208 211 212 210 206 203

odl.prac. Heřmánkova 35 31 34 31 42 47 53 54 55 55 54 53 52

Vratislavice 580 449 512 591 647 709 765 777 787 791 784 770 757

0

100

200

300

400

500

600

700

800

P
o

če
t 

d
ět

í

Kapacita škol a předpokládaná naplněnost
školní rok 2013/2014

Kapacita 2013/2014



Str. 19  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Graf č. 6 Porovnání kapacit základních škol s předpokládanou naplněností ve školním roce 

2014/2015  

 

 

Graf č. 7 Porovnání kapacit základních škol s předpokládanou naplněností ve školním roce 

2015/2016  
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Graf č. 8 Porovnání kapacit základních škol s předpokládanou naplněností ve školním roce 

2016/2017  

 

 

Graf č. 9 Porovnání kapacit základních škol s předpokládanou naplněností ve školním roce 

2017/2018  
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Graf č. 10 Porovnání kapacit základních škol s předpokládanou naplněností ve školním roce 

2018/2019  

 

 

Graf č. 11 Porovnání kapacit základních škol s předpokládanou naplněností ve školním roce 

2019/2020  
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Graf č. 12 Porovnání kapacit základních škol s předpokládanou naplněností ve školním roce 

2020/2021  

 

 

Graf č. 13 Porovnání kapacit základních škol s předpokládanou naplněností ve školním roce 

2021/2022  
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Graf č. 14 Porovnání kapacit základních škol s předpokládanou naplněností ve školním roce 

2022/2023  

 

 

Graf č. 15 Porovnání kapacit základních škol s předpokládanou naplněností ve školním roce 

2023/2034  
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Graf č. 16 Porovnání kapacit základních škol s předpokládanou naplněností ve školním roce 

2024/2025  

 

Zatímco ve školním roce 2013/2014 je situace ještě relativně v pořádku, byť jisté disproporce 

mezi kapacitou a očekávaným počtem žáků již některé školy začínají řešit jako vážný 

problém, ani v jenom případě není počet žáků vyšší než úředně schválená kapacita základní 

školy. 

První problémy se začínají objevovat hned v následujícím školním roce, kde kapacita škol 

bude překročena ve třech případech (základní školy Ještědská, Jabloňová a Sokolovská). 

K nim se postupně v dalších letech přidají základní školy Kaplického, Dobiášova a Vratislavice, 

ve školním roce 2016/2017 pak základní školy Švermova, Na Výběžku, Barvířská, nám. Míru a 

Heřmánkova. Nejsložitější situace na základních školách nastane ve školním roce 2021/2022 

a 2022/2023, kdy, pokud město neprovede některá zásadní opatření v technické 

infrastruktuře základních škol, bude nedostatečná kapacita registrována ve 13 případech 

z celkového počtu 22 sledovaných škol. 

Upozorňujeme, že z tohoto šetření byly vyňaty Základní školy v Orlí a Gollově ul. Jde 

o základní školy praktické, kde je situace s počty dětí zcela specifická a odlišná od běžných 

základních škol. Vzhledem k uspořádání statistických dat je naopak samostatně vedeno 

odloučené pracoviště Základní školy, Křížanská 80, příspěvková organizace, jako Základní 

škola Heřmánkova.  
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4 Charakteristika jednotlivých základních škol 
V následující části dokumentu jsou stručně popsány jednotlivé školy, a to jak z hlediska 

základního pasportu užívaného nemovitého majetku, tak i jejich zaměření. 

Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace 

Adresa objektu Oblačná 101/15, 460 01 Liberec, 

Statutární zástupce (ředitel) Ing. Alena Routová 

Telefon / E-mail 486 112 233 / skola@oblacna.cz 

Web http://www.oblacna.cz/ 

 

Kapacita školy 320 

Počet žáků ve školním roce 2013/14 
1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň 

143 150 293 

Počet tříd ve školním roce 2013/14 12 

 

Učebny využívané k výuce Kapacita Počet 

do 20 žáků 3 

20 až 34 žáků 12 

Nad 34 žáků 0 

mailto:skola@oblacna.cz
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Základní škola Oblačná je zaměřena na výuku výpočetní techniky a cizích jazyků. Výuka 

informatiky a výpočetní techniky je integrována i do ostatních předmětů. Na vysoké úrovni je 

výuka cizích jazyků (anglický a německý jazyk). Žáci mají možnost složit jazykovou Cambridge 

zkoušku PET nebo si udělat ECDL certifikát. 

Škola se nachází v centru města, v husté zástavbě a je dobře dostupná žákům z celého 

Liberce, protože je dvě minuty chůze od hlavního uzlu MHD. Škola je dělena na tři části: 

hlavní budova, tělocvična, jídelna. 

Hlavní budova je čtyřpodlažní objekt, postavený cca před 130 lety s prvky novorománské 

architektury. Budova školy je jednou z nejstarších v Liberci. Výhledově bude nutná 

rekonstrukce otopného systému. Škola splňuje hygienické i bezpečnostní normy. Z hlediska 

dopravy jde o školu bezpečnou, protože se v okolí nenacházejí riziková místa. 

Ve škole jsou dvě počítačové učebny. Jedna z učeben má akreditaci pro ECDL testování 

počítačové gramotnosti. Škola na základě akreditací nabízí vzdělávání pro pedagogické 

pracovníky v oblasti informačních technologií. 

Všechny učebny jsou vybaveny moderní technikou. Z důvodu nedostatku prostoru jsou 

odborné učebny současně učebnami kmenovými. 

Součástí školy je Stanice mladých techniků, podporovaná Libereckým krajem. Stanice nabízí 

široké spektrum kroužků pro děti z celého Liberce.  
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Základní škola, Liberec, ulice 5.kvěna 64/49, příspěvková organizace 

Adresa objektu ulice 5. května 64/49, 460 01 Liberec, 

Statutární zástupce (ředitel) Mgr. Iveta Rejnartová 

Telefon / E-mail 603 877 523 / info@zs5kveten.cz 

Web http://zs5kveten.cz/ 

 

Kapacita školy 500 

Počet žáků ve školním roce 2013/14 
1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň 

222 165 387 

Počet tříd ve školním roce 2013/14 18 

 

Učebny využívané k výuce Kapacita počet 

do 20 žáků 0 

20 až 34 žáků 28 

Nad 34 žáků 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@zs5kveten.cz
http://zs5kveten.cz/
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Školní budova 5. května byla otevřena před 128 lety. Třípodlažní stavba byla postavena 

původně jako městský chudobinec. Škola má dvě budovy oddělené městskou komunikací 

(ulice 5. května a Masarykova ulice). Budovy jsou situovány v centru Liberce v blízkosti 

tramvajové zastávky. Obě budovy jsou staré. Budova prvního stupně má novou střechu a 

omítku. Vybudována byla jídelna, školní klub a byt školníka. Položeny byly nové podlahy na 

chodbách v prvním a druhém patře. Nově byla zrekonstruována tělocvična. V havarijním 

stavu je část schodiště do posledního patra, kanalizace, uzavřeno je třetí patro budovy. 

Opravu dále potřebují plot, šatny a v celé budově je nutné zajistit výměnu oken. V budově 

druhého stupně je v havarijním stavu suterén, kde jsou umístěny šatny a školní dílny. Je 

potřeba dokončit opravu sociálních zařízení. 

Ve škole jsou dvě počítačové učebny, dvě učebny s interaktivní tabulí, odborné učebny 

(chemie, fyzika, dvě dílny, vaření, šití, hudebna, dvě počítačové učebny, jazykové učebny a 

knihovna). Žáci a žákyně využívají dvě tělocvičny a dvě hřiště.  

Škola je součástí sítě Tvořivá škola a je zapojena do projektu Step By Step. Škola spolupracuje 

s Technickou univerzitou v Liberci.  

V rámci výuky zde děti prováděly například ekologické výzkumy či namluvily CD pro 

nevidomé. Škola je SMART Centrem interaktivní výuky. 
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Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace 

Adresa objektu Lesní 575/12, 460 01 Liberec 

Statutární zástupce (ředitel) Mgr. Jiří Dvořák 

Telefon / E-mail 482710670 / jiri.dvorak@zslesni.cz 

Web http://www.zslesni.cz/ 

 

Kapacita školy 600 

Počet žáků ve školním roce 2013/14 
1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň 

336 221 557 

Počet tříd ve školním roce 2013/14 21 

 

Učebny využívané k výuce Kapacita počet 

do 20 žáků 1 

20 až 34 žáků 21 

Nad 34 žáků 0 

 
 
 

 

mailto:jiri.dvorak@zslesni.cz
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Základní škola se nachází v městské části Lidové sady mimo centrum města. Jedná se o plně 

organizovanou školu. Komplex budov z roku 1959 byl v 70. letech přestavěn. Ucelený areál 

sdružuje základní školu, školní družinu, školní klub, školní jídelnu, tělocvičnu a nově 

zrekonstruované hřiště. V poslední době zde byla provedena rekonstrukce kotelny (přechod 

na plyn), oprava střech, instalace nových podlah a rekonstrukce šaten. Ve škole jsou rovněž 

nová sociální zařízení. Dále byla provedena výměna oken a drobné stavební úpravy ve školní 

kuchyni, škola splňuje všechny bezpečnostní a hygienické normy.  

Škola patří k zakládajícím členům sítě škol podporujících zdraví (Zdravá škola, od r. 1992). 

Realizuje dlouhodobé projekty, především z dotací ESF. V poslední době úspěšně 

navazuje kontakty se školami v zahraničí (Comenius). 

Škola využívá jednu počítačovou učebnu s dataprojektorem a klimatizací. Další počítače jsou 

v kabinetech a v některých třídách. Počítačová síť je ve všech prostorách školy. Funguje zde 

jazyková učebna, učebna výtvarné výchovy a hudebna se schodovitým uspořádáním. 

Odborné učebny má i fyzika a chemie, studující využívají i žákovskou kuchyňku. Knihovna 

slouží zároveň i jako učebna, aby žáci mohli pracovat s knižním fondem i při vyučovacích 

 hodinách. 

Škola provádí průzkumy klimatu, je součástí mezinárodních srovnávacích výzkumů, 

pravidelně vyhodnocuje odpovědi žákyň a žáků devátých tříd na to, co jim dala škola. 

Anglický jazyk je povinný od první třídy, od osmé třídy je povinná němčina. Škola nabízí také 

možnost konverzačních hodin v podobě placených kurzů. Výuku počítačů mají žáci od čtvrté 

třídy, od první třídy mají možnost docházet do zájmových kroužků. Na škole pracují tři 

pěvecké sbory, dále sportovní kroužky, keramika a dívčí kluby. Veřejnost může docházet na 

keramiku, počítačové kurzy, jazykové kurzy a paličkování. Škola spolupracuje s Pedagogickou 

fakultou Technické univerzity v Liberci a nabízí metodickou pomoc ostatním školám 

v regionu. 

Mezi silné stránky vedení školy řadí specifičnost výuky a vzdělávacího programu, informační 

systém pro rodiče, funkční žákovský parlament, škola při výuce pracuje s vlastními 

učebnicemi a pracovními sešity. 
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Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace 

Adresa objektu Vrchlického 262/17, 460 14, Liberec 

Statutární zástupce (ředitel) Jiří Skalský 

Telefon / E-mail 488 880165, 603 887 667 / jisk@vrchlickeho.cz 

Web http://www.vrchlickeho.cz/ 

 

Kapacita školy 450 

Počet žáků ve školním roce 2013/14 
1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň 

230 152 382 

Počet tříd ve školním roce 2013/14 17 

 

Učebny využívané k výuce kapacita počet 

do 20 žáků 1 

20 až 34 žáků 19 

Nad 34 žáků 0 

 

 
 

mailto:jisk@vrchlickeho.cz
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Budova základní školy pochází z roku 1954, postupně k ní byla dostavěna školní jídelna, 

tělocvična a školní družina. Škola těsně sousedí se ZŠ Sokolovská v městské části Nové 

Pavlovice. V jejím okolí je starší i novější zástavba, asi 500 metrů od školy je obytný komplex 

zvaný podle svého tvaru "Hokejka". Škola splňuje všechny bezpečnostní a hygienické normy, 

disponuje kvalitním sportovním zázemím a zahradou. V posledních letech byly provedeny 

rekonstrukce oken a je zpracovaná studie na půdní vestavbu. 

Škola, nabízí rozšířenou výuku výpočetní techniky, má počítačové učebny (velká a malá) a 

jednu laboratoř vybavenou počítači. Žáci a žákyně se vzdělávají rovněž ve specializované 

jazykové učebně vybavené sluchátky. Odborné učebny jsou často používány jako kmenové. 

Učebny jsou vybaveny moderními technologiemi. Školní knihovna je v místnosti, kterou 

využívá školní klub. 

Škola je aktivní v grantových a neziskových projektech. Účastní se například projektu Adopce 

na dálku. Finanční podporu afrického dítěte propojovala i s jinými projektovými aktivitami. 

Žáci také šili panenky pro projekt „Pojďme spolu pomáhat“ – šití panenek pro UNICEF“ nebo 

se zúčastnili projektu Šikana očima vrstevníků – jehož součástí byla i výstava „Postavme se 

šikaně“. 

Na škole pracuje řada kroužků, například keramický, výtvarný, dramatický, jazykové 

i sportovní kroužky (volejbal, stolní tenis či střelba). Škola spolupracuje také se sdružením 

Venkovský prostor a Technickou univerzitou v Liberci.  

Mezi silné stránky řadí vedení školy důslednost, výuku informatiky, nadprůměrné hodnocení 

v projektu CERMAT (škola zde dosahuje nadprůměrných výsledků, v případě počítačové třídy 

v devátém ročníku dokonce lepších než je průměr víceletých gymnázií). Za slabou stránku 

považuje nedostatek prostoru. 

  



Str. 33  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6. příspěvková 
organizace 
Adresa objektu Barvířská 38/6, 460 01 Liberec 

Statutární zástupce (ředitel) Mgr. Miloslav Kuželka 

Telefon / E-mail 485 108 790 / kuzelka@zs-barvirska.cz 

Web http://www.zs-barvirska.cz/ 

 

Kapacita školy 400 

Počet žáků ve školním roce 2013/14 
1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň 

169 118 283 

Počet tříd ve školním roce 2013/14 12 

 

Učebny využívané k výuce Kapacita počet 

do 20 žáků 2 

20 až 34 žáků 22 

Nad 34 žáků 0 

 

 

 



Str. 34  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Školní budova je v centru města, nedaleko Soukenného náměstí, otevřena byla v roce 1959. 

Jde o školu s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na kopanou a aerobik. Pro 

tento účel má škola kvalitní sportovní vybavení v podobě zmodernizovaného sportovního 

areálu, na kterém jsou dvě hřiště s umělým povrchem. Opravena byla sociální zařízení v celé 

budově a na hlavní budově byla provedena výměna střešní krytiny. V tělocvičně byla 

vyměněna okna, opraveny byly šatny a sociální zařízení. Rekonstrukcí prošla i kuchyně a 

školní jídelna, která je v souladu s normami EU. V rámci celkové rekonstrukce byla část 

budovy vyčleněna pro mateřskou školu, která se stala nedílnou součástí základní školy. 

Žáci mají k dispozici počítačovou učebnu, učebnu fyziky, chemie, přírodopisu a posluchárnu 

s interaktivní tabulí. Vedení školy připravuje realizaci další učebny pro výuku informačních 

technologií. Na škole se od prvního ročníku povinně vyučuje angličtina, od sedmé třídy mají 

žáci povinnou němčinu. Počítače jsou podle školního vzdělávacího programu povinné od 

čtvrté třídy. Žákům jsou nabízeny zájmové kroužky keramika, flétna, pohybové hry, aerobik a 

florbal. 

Škola spolupracuje s německou školou v Augsburgu a využívá granty z Fondu budoucnosti 

pro spolupráci s tímto německým partnerem. Po sportovní stránce spolupracuje zejména 

s FC Slovan Liberec. Škola je fakultní školou Technické univerzity v Liberci. 

Ze střednědobého pohledu se kapacita školy jeví jako nedostatečná. Nedostatek míst se 

začne projevovat již ve  školním roce 2016/2017 a bude kritický po celý zbytek 

následujícího desetiletí. 

 

  



Str. 35  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace 

Adresa objektu U Školy 222/6, 460 07 Liberec 

Statutární zástupce (ředitel) Mgr. Radek Hanuš 

Telefon / E-mail 485 151 015 / zs16@volny.cz 

Web http://www.zsuskoly.cz/ 

 

Kapacita školy 450 

Počet žáků ve školním roce 2013/14 
1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň 

195 154 349 

Počet tříd ve školním roce 2013/14 16 

 

Učebny využívané k výuce Kapacita počet 

do 20 žáků 0 

20 až 34 žáků 25 

Nad 34 žáků 0 

 

 

 

 

mailto:zs16@volny.cz


Str. 36  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Škola poskytuje základní vzdělání s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na 

lední hokej a krasobruslení (specializované třídy od 3. ročníku). Budova školy z roku 1905 se 

nachází v městské části Horní Růžodol. V její blízkosti je sportovní centrum, hala a zimní 

stadion. Vedle hlavní budovy má škola odloučené pracoviště, kde sídlí první ročník, druhý 

ročník a školní družina. Rekonstrukcí prošla tělocvična s nářaďovnou, šatny a sociální 

zařízení. Nově bylo vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Dále byla provedena 

oprava střešní krytiny a celková rekonstrukce topného systému. Škola splňuje všechny 

bezpečnostní a hygienické normy.  

ZŠ má k dispozici dvě počítačové učebny a jazykovou učebnu. V odborných učebnách se 

vyučuje přírodopis, fyzika a chemie. K dispozici jsou dvě tělocvičny. Žáci si mohou vybírat 

mezi angličtinou a němčinou, první jazyk je povinný od první třídy, druhý od osmé třídy.  

Z důvodu zvyšujícího se počtu integrovaných žáků a dětí zařazených do programu SPUCH 

(specifické poruchy učení a chování) škola rozšířila nabídku kroužků "Ve škole po škole", ve 

kterých se pod vedením specializovaného pedagoga děti doučují a odstraňují své školní 

nedostatky. 

Škola úzce spolupracuje s hokejovým oddílem Bílí Tygři Liberec a basketbalovým oddílem 

Kondoři Liberec. Společně s oddílem a hokejovým svazem se podílí na projektu „Intenzifikace 

činnosti sportovních tříd na základních školách“. 

Je fakultní školou Technické univerzity Liberec. 

Ze střednědobého pohledu se kapacita školy jeví jako nedostatečná. Nedostatek míst se 

začne projevovat již ve  školním roce 2018/2019 a bude kritický po celý zbytek 

následujícího desetiletí. 

  



Str. 37  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace 

Adresa objektu Švermova 403/40, 460 10 Liberec 

Statutární zástupce (ředitel) Mgr. Jarmila Hegrová 

Telefon / E-mail 485 151 255 / zs12@volny.cz 

Web 
 

 

Kapacita školy 375 

Počet žáků ve školním roce 2013/14 
1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň 

154 96 250 

Počet tříd ve školním roce 2013/14 10 

 

Učebny využívané k výuce kapacita počet 

do 20 žáků 0 

20 až 34 žáků 14 

Nad 34 žáků 0 

 

 
 
 
 

mailto:zs12@volny.cz


Str. 38  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Původní budova základní školy byla později doplněna o přístavbu včetně bazénu, který byl na 

základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Liberec uzavřen. Škola je v blízkosti rušné ulice 

Švermova v městské části Františkov.  

Škola je zaměřena na ekologickou výchovu, v roce 2010 získala čestný titul Ekoškola.  

Ve škole byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení, šaten, jídelny a topných rozvodů. 

Po uzavření bazénu škola splňuje všechny bezpečnostní a hygienické normy. 

Škola disponuje počítačovou učebnou, jazykovou učebnou, kvalitně vybavenou tělocvičnou a 

nově opraveným víceúčelovým sportovním areálem. 

Školní vzdělávací program je zaměřen na ekologickou výchovu (vedle toho i na jazyky, sport a 

počítače). Od třetí třídy si žáci vybírají povinnou angličtinu či němčinu, druhý jazyk mají 

povinný od osmé třídy. Z volnočasových aktivit škola nabízí přírodopisný kroužek, keramiku, 

tvorbu školního časopisu, zdravovědu, sportovní a výtvarný kroužek. Mimo obvyklé volitelné 

předměty nabízí i praktickou ekologii či regionální dějepis.  

Škola spolupracuje s občanskými sdruženími Divizna, Střevlík a s dalšími ekologickými 

sdruženími, libereckou zoo. Získala také několik dotací z eko-fondu. 

Ze střednědobého pohledu se kapacita školy jeví jako nedostatečná. Nedostatek míst se 

začne projevovat již ve  školním roce 2016/2017 a bude kritický po celý zbytek 

následujícího desetiletí. 

  



Str. 39  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, 
příspěvková organizace 
Adresa objektu Jabloňová 564/43, 460 01, Liberec 

Statutární zástupce (ředitel) Mgr. Iva Havlenová 

Telefon / E-mail 482 725 220 / zs21@volny.cz 

Web http://www.zsjablonova.cz/ 

 

Kapacita školy 480 

Počet žáků ve školním roce 2013/14 
1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň 

275 157 432 

Počet tříd ve školním roce 2013/14 19 

 

Učebny využívané k výuce kapacita počet 

do 20 žáků 2 

20 až 34 žáků 14 

Nad 34 žáků 1 

 

 

 

 

 

mailto:zs21@volny.cz


Str. 40  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola a Základní umělecká škola Jabloňová je školou s rozšířenou výukou hudební 

výchovy. Tento projekt byl zahájen 1. září 1989 a velmi úspěšně funguje dodnes. V roce 1992 

byla při škole zřízena základní umělecká škola. Model spojení ZŠ a ZUŠ do jednoho subjektu 

byl prvním v České republice a našel řadu následovníků, neboť se ukázal jako perspektivní a 

maximálně efektivní.  

Tato sídlištní pavilónová škola (postavena roku 1980)se nachází v severní části Liberce. 

Dopravní dostupnost školy je dobrá, vedle pravidelné linky MHD, jež zastavuje přibližně 

 minutu chůze od areálu, jezdí přímo k budově školní autobus. Škola splňuje hygienické i 

bezpečnostní normy. 

Škola každoročně řešila opravu rovné střechy, která je pro oblast Liberce nevhodným 

řešením, nicméně v nedávném období prošla rozsáhlou opravou celého pláště budovy. Dále 

proběhly rekonstrukce v tělocvičně, šatnách a byla provedena oprava oplocení. Škola se 

průběžně potýká s nedostatkem vyučovacích prostor. 

Žáci mají k dispozici počítačové učebny, jazykové učebny, aulu, učebnu výtvarné výchovy, 

keramickou dílnu, zkušebnu bicích nástrojů, učebny hudební výchovy vybavené moderní 

technikou. Specializované učebny přírodovědy, chemie a fyziky na škole nejsou. 

První jazyk se žáci začínají povinně učit od první třídy, informatiku od třídy osmé. V nabídce 

kroužků se objevují sportovní, výtvarný, keramika, florbal, aerobic, informatika, nepovinně 

škola nabízí německý jazyk a sborový zpěv, volitelně pak informatiku, společenskovědní 

seminář, techniku administrativy či konverzaci v anglickém jazyce. 

Škola získala a čerpá prostředky z grantů MML (škola v lese, koncerty), Libereckého kraje 

(keltský kalendář, zahraniční kontakty, ekologie), MŠMT (nákup hudebních nástrojů, oblečení 

pro sbory, zahraniční kontakty), nadace Preciosa nebo programu COMENIUS. Spolupracuje 

se školami ve Stuttgartu a Švédsku či s organizacemi Čmelák, Divizna, Eurytmie a Carola. 

Vyučující a žáci byli na výměnných pobytech ve Francii, na Kypru, v Itálii či Mexiku, v Řecku, 

Rumunsku či Německu.  



Str. 41  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Škola je vzdělávacím centrem hudební výchovy, pravidelně pořádá významnou 

celorepublikovou akci Letní škola hudební výchovy. Je fakultní školou Technické univerzity 

v Liberci. 

Absolventi školy dosahují významných úspěchů i v mezinárodních soutěžích především 

v hudebních oborech.  

Ze střednědobého pohledu se kapacita školy jeví jako nedostatečná. Nedostatek míst se 

začne projevovat již v následujícím školním roce a bude kritický po celé následující 

desetiletí. 

  



Str. 42  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace 

Adresa objektu Sokolovská 328, 46014, Liberec 

Statutární zástupce (ředitel) Mgr. Ludmila Moravcová 

Telefon / E-mail 481 120 586 / reditel@zssokol.cz 

Web http://www.zssokol.cz/ 

 
 

Kapacita školy 370 

Počet žáků ve školním roce 2013/14 
1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň 

224 107 331 

Počet tříd ve školním roce 2013/14 14 
Kapacita školy byla upravena k 1. 7. 2014 

 

Učebny využívané k výuce Kapacita počet 

do 20 žáků 6 

20 až 34 žáků 34 

Nad 34 žáků 0 

 
 
 

 

 

 

mailto:reditel@zssokol.cz


Str. 43  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Sídlištní pavilónová základní škola (z roku 1978)zaměřuje svou činnost na rozšířenou výuku 

tělesné výchovy, konkrétně odbíjené. Od školního roku 2007/2008 se jejím odloučeným 

pracovištěm stala ZŠ náměstí Míru, která se profilovala na výtvarnou výchovu. 

K opětovnému oddělení tohoto odloučeného pracoviště došlo v závěru školního roku 

2013/2014. Škola se dále soustředí na ekologickou výchovu a tvořivou informatiku, patří do 

sítě Tvořivých škol.  

Budova školy je v těsné blízkosti ZŠ Vrchlického a je obklopena zelení. Nachází se v těsném 

sousedství sportovního areálu. Její součástí je tělocvična, která je spolu s jídelnou využívaná 

soukromou školou (Podještědské gymnázium). Součástí školy je bazén, který je navštěvován 

řadou libereckých škol v rámci plaveckého výcviku. Budovy včetně bazénu prošly 

rekonstrukcí, dále proběhly renovace tříd, sociálních zařízení a oplocení.  

Škola disponuje počítačovými učebnami, jazykovými učebnami, keramickou dílnou, místností 

pro pěvecký sbor, učebnou chemie a fyziky s interaktivní tabulí. Škola vytváří prostor pro 

knihovnu, připravuje zřízení čítárny. 

Škola získává pravidelně prostředky z grantů MŠMT a EU. Výstupem jednoho z projektů jsou 

multimediální učebnice fyziky a dalších předmětů, které jsou přístupné online na stránkách 

školy. 

K přednostem patří vysoká aprobovanost učitelského sboru, široká nabídka kroužků a 

volitelných předmětů, dobře fungující družina či několik rekonstruovaných kmenových 

učeben. Za slabé stránky jsou považovány vysoké počty dětí v některých třídách (až 30 dětí), 

což je problematické ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Ze střednědobého pohledu se kapacita školy jeví jako nedostatečná. Nedostatek míst se 

začne projevovat již v následujícím školním roce a bude kritický po celé následující 

desetiletí. Situace je na této škole řešitelná společným opatřením s bývalým odloučeným 

pracovištěm, dnes samostatnou základní školou na náměstí Míru, a to realizací stavebních 

úprav sledující navýšení kapacity jedné ze škol a následnou úpravou spádových obvodů 

obou základních škol. 

  



Str. 44  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace 

Adresa objektu nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec, 

Statutární zástupce (ředitel) Mgr. Pavlína Kubrová 

Telefon / E-mail 481 120 586 / skola@zsnamestimiru.cz 

Web http://www.zsnamestimiru.cz/ 

 

Kapacita školy 290 

Počet žáků ve školním roce 2013/14 
1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň 

171 98 269 

Počet tříd ve školním roce 2013/14 10 
Kapacita školy byla upravena k 1. 7. 2014 

 

Učebny využívané k výuce kapacita počet 

do 20 žáků 0 

20 až 34 žáků 12 

Nad 34 žáků 0 

 

 
 
 

 

 

mailto:skola@zsnamestimiru.cz


Str. 45  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Jedná se o základní školu, která byla do 30. 6. 2014 odloučeným pracovištěm Základní školy, 

Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace. Rozhodnutím rady města a se souhlasem 

MŠMT se škola od 1. 7. 2014stala samostatným subjektem. Komplex školy  je přístupný 

z náměstí Míru a vedlejším vjezdem z ulice Věkova. Hlavní budova je z roku 1890, prošla 

postupně modernizací tak, aby splňovala hygienické a bezpečnostní náležitosti. Areál školy je 

rozmístěn na několika pozemcích, které dohromady vytváří nepravidelný tvar. Z důvodu 

malé plochy celkového areálu, má škola ještě dvě budovy mimo tento pozemek. Jedná se 

o budovu tělocvičny a budovu školní družiny.  

Hlavní budova je třípodlažní objekt. Malá budova, postavená skoro před 130 lety, sousedí 

s hlavní budovou a je plně využívána pro vzdělávací účely. Spojovacím krčkem je k hlavní 

budově připojena jídelna s kuchyní. Z celého komplexu je budova jídelny nejmladší, její stáří 

je 12 let. Celý areál doplňuje sportovní hřiště, které slouží i veřejnosti. Na rozhraní ulic 

Skutečská a Neklanova stojí dvoupodlažní objekt, který škola využívá jako tělocvičnu. 

V objektu byla v letošním roce provedena generální rekonstrukce včetně nového vybavení 

sportovním materiálem. 

Vzhledem k rozšiřující se občanské výstavbě v oblasti Ruprechtic se dá očekávat, že 

demografický nárůst dětí v následujících letech překročí kapacitní možnosti školy, které 

bude třeba v nejbližším období řešit. Problematickým rokem se stane školní rok 

2016/17.Situace je na této škole řešitelná společným opatřením se Základní školou 

Sokolovská, a to realizací stavebních úprav sledující navýšení kapacity školy na nám. Míru 

a následnou úpravou spádových obvodů obou základních škol. Po odeznění populační vlny 

bude možné volné kapacity školy využít pro odborné učebny, kterých má škola nedostatek. 

 

  



Str. 46  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace 

Adresa objektu Česká 354, 463 12, Liberec 

Statutární zástupce (ředitel) Mgr. Šárka Klímová 

Telefon / E-mail 485 130 357 / s.klimova@zs-vesec.cz 

Web http://www.zs-vesec.cz/ 

 

Kapacita školy 568 

Počet žáků ve školním roce 2013/14 
1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň 

306 238 544 

Počet tříd ve školním roce 2013/14 23 

 

Učebny využívané k výuce Kapacita Počet 

do 20 žáků 3 

20 až 34 žáků 35 

Nad 34 žáků 1 

 
 
 

 

mailto:s.klimova@zs-vesec.cz


Str. 47  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola Česká, jejíž budova je z roku 1903, se soustřeďuje na rozšířenou výuku jazyků 

(angličtina, francouzština a němčina). Budova školy se nachází v okrajové části Liberce 

(oblast Vesec), přibližně minutu chůze od nejbližší zastávky MHD. Ulice Česká je poměrně 

frekventovaná, avšak umístěním dopravních značek bylo nebezpečí eliminováno. Největším 

problémem školy je její nedostačující kapacita, protože kromě sídliště je nejbližší školou pro 

okolní obce přiléhající k městu Liberec (Jeřmanice, Šimonovice), které nemají základní školu 

vůbec nebo organizují pouze 1. stupeň základní školy (Dlouhý Most).  

Škola prošla rozsáhlými rekonstrukcemi, byla zde vybudována přístavba. V současné době je 

budova bezbariérová a splňuje hygienické i bezpečnostní normy. V budoucnu bude nutné 

řešit podmínky pro zajištění víceúčelového prostoru pro sport. 

Škola disponuje odbornými učebnami pro výuku informačních technologií, učebnou fyziky a 

chemie s interaktivní tabulí, dvěma jazykovými učebnami, hudebnou pro 60 osob, učebnou 

matematiky, fyziky a přírodopisu. Jazyky se žáci povinně učí od druhé třídy (angličtina), další 

jazyky jsou do výuky zařazovány od šesté třídy (němčina a francouzština). Výuka informatiky 

je povinně zařazena od šesté třídy, zájmově již od druhé třídy a jako povinně volitelný 

předmět v sedmé třídě. Škola nabízí žákům řadu zájmových kroužků, dva pěvecké sbory, 

zdravotní kroužek, keramiku, florbal, ping-pong či badminton. 

Mezi silné stránky patří dobrá vybavenost školy, kvalitní práce s integrovanými dětmi se 

speciálními vzdělávacími potřebami, dobré výsledky v přijímacím řízení. 

Je fakultní školou Technické univerzity v Liberci. 

  



Str. 48  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace 

Adresa objektu Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 

Statutární zástupce (ředitel) Mgr. Martin Mikuš 

Telefon / E-mail 604 273 851 / zs29@volny.cz 

Web http://www.zsbroumovska.cz/ 

 

Kapacita školy 580 

Počet žáků ve školním roce 2013/14 
1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň 

289 130 419 

Počet tříd ve školním roce 2013/14 18 

 

Učebny využívané k výuce Kapacita počet 

do 20 žáků 0 

20 až 34 žáků 19 

Nad 34 žáků 0 

 
 

 

 

mailto:zs29@volny.cz


Str. 49  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola Broumovská pracuje s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a zároveň 

nabízí rozšířenou výuku jazyků (angličtina, němčina, francouzština). Budova školy byla 

postavena jako sídlištní škola v roce 1983, v jejím bezprostředním okolí se nachází kromě 

sídliště také vilová zástavba. Škola má dobrou dopravní dostupnost prostřednictvím MHD 

(zastávka se nachází přibližně minutu chůze od vstupní budovy). V Broumovské ulici je velký 

dopravní provoz a s ohledem na bezpečnost žáků je zde dopravní značení, které výrazným 

způsobem omezuje rychlost vozidel. 

Ve škole byly z důvodu (ne)kvality původní stavby (plochá střecha, okna) uskutečněny 

rozsáhlé rekonstrukce, vedle sociálních zařízení se renovace týkala všech pavilónů školy, 

školní jídelny a kuchyně, spojovacích krčků, šaten a tělocvičny. V záměru města je vybudovat 

nový povrch pro hřiště či informační centrum s knihovnou pro veřejnost. V současné době 

škola splňuje hygienické i bezpečnostní normy.  

V budovách jsou počítačové učebny, jazyková učebna, odborné učebny chemie, fyziky, 

přírodopisu a výtvarné výchovy. 

Žáci se povinně od první třídy věnují angličtině, následně němčině a francouzštině. 

Z volnočasových aktivit jsou nabízeny kroužky keramický, sportovní, logopedie, pěvecký, hra 

na kytaru, aerobik, dramatický, výtvarný či informatika. 

V rámci grantového úsilí škola získala prostředky z programu SOCRATES (pěvecký sbor, 

spolupráce se školami ve Francii a Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, 

školou v Německu a dalšími zeměmi v projektu).  

Mezi silné stránky patří celková kvalita výchovně vzdělávací práce odrážející se v dobrých 

výsledcíchv přijímacím řízení na střední školy, kvalitní jazykové vzdělávání a pestrá nabídka 

volnočasových aktivit. 

  



Str. 50  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace 

Adresa objektu Aloisina výšina 642, 460 01 Liberec 

Statutární zástupce (ředitel) Mgr. Jaroslav Vykoukal 

Telefon / E-mail 482 751 233 / jvykoukal@zs-aloisinavysina.cz 

Web http://www.zs-aloisinavysina.cz/ 

 

Kapacita školy 600 

Počet žáků ve školním roce 2013/14 
1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň 

255 159 414 

Počet tříd ve školním roce 2013/14 19 

 

Učebny využívané k výuce kapacita Počet 

do 20 žáků 4 

20 až 34 žáků 31 

Nad 34 žáků 1 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:jvykoukal@zs-aloisinavysina.cz


Str. 51  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola se nachází v okrajové části Liberce v sídlištní zástavbě s velkým podílem zeleně 

a výraznými možnostmi aktivit v přírodě. Skládá se celkem z pěti pavilónů vystavěných v roce 

1987. Škola má dobrou dopravní dostupnost, zastávka MHD se nachází přibližně jednu 

minutu chůze od areálu.  

V průběhu minulých let byly postupně podle projektu centrálních oprav rekonstruovány 

tělocvičny, sociální zařízení, bylo provedeno zateplení a výměna oken ve všech pavilonech. 

Větší část oprav byla hrazena z fondů EU. V současné době se dokončuje úprava školní 

zahrady, sportovního areálu a bezbariérovost. Škola splňuje hygienické i bezpečnostní 

normy. 

Škola disponuje učebnami výpočetní techniky, multimediální učebnou s počítači a 

interaktivní tabulí, dvěma jazykovými učebnami vybavenými audiovizuální technikou. 

K dispozici je hudebna s počítačem speciálně upravená pro sborový zpěv, keramická dílna 

s pecí, dílenský prostor, výtvarný ateliér, učebny fyziky, chemie a přírodopisu, součástí jsou 

také dvě tělocvičny, školní klub, specializované poradenské pracoviště (pro rodiče, kteří 

chtějí zvýšenou péči o dítě) a program VIP kariéra.  

Ve školních prostorách sídlí jedna z poboček Krajské vědecké knihovny s rozsáhlým knižním 

fondem pro veřejnost.  

Cizí jazyk mají žáci povinný od 1. třídy. Výuka informatiky je zařazena do vzdělávacího 

programu od 5. třídy a nepovinně je nabízena v 7. ročníku. V nabídce školy je řada kroužků 

hra na flétnu, kytarový kroužek, výtvarné kroužky, keramika, divadelní kroužky, florbal či 

kopaná. Významných výsledků dosahuje školní pěvecký sbor Výšinka. V rámci nepovinných 

předmětů jsou žákům nabízeny sborový zpěv a vybíjená. Mezi volitelnými předměty žáci mají 

na výběr výtvarný atelier, basketbal, volejbal, fotbal, atletiku, informatiku, sportovní výchovu 

či konverzaci v anglickém, německém a ruském jazyce. 

Škola využívá grantů financovaných ze strukturálních fondů EU, programu SOCRATES. 

Spolupráce je navázána s dvěma školami v Německu a Polsku. Je fakultní školou Pedagogické 

fakulty Technické univerzity v Liberci. 

  



Str. 52  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace 

Adresa objektu Dobiášova 851/5, 460 06, Liberec  

Statutární zástupce (ředitel) Mgr. Ivo Svatoš 

Telefon / E-mail 485 130 257 / zs39@volny.cz 

Web http://www.dobiasova.cz/ 

 

Kapacita školy 708 

Počet žáků ve školním roce 2013/14 
1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň 

385 276 661 

Počet tříd ve školním roce 2013/14 27 

 

Učebny využívané k výuce Kapacita počet 

do 20 žáků 2 

20 až 34 žáků 27 

Nad 34 žáků 0 

 
 
 

 

mailto:zs39@volny.cz


Str. 53  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Školní budova byla uvedena do provozu na počátku devadesátých let. Nachází se v blízkosti 

sídliště Rochlice. Je fakultní školou Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Od 

šesté do deváté třídy nabízí sportovní třídy zaměřené na lehkou atletiku, od čtvrté třídy 

přípravné sportovní třídy. Disponuje rozlehlým a dobře vybaveným sportovním areálem. 

K dispozici jsou zde dvě tělocvičny, sportovní hala, bazén se saunou, rehabilitační centrum, 

dílna a pět místností pro potřeby družiny. Škola má rovněž k užívání pozemek pro výuku 

pěstitelských prací a amfiteátr s kapacitou 300 míst k sezení. V současné době proběhly 

opravy sociálních zařízení a šaten. Budova prošla kompletní rekonstrukcí ve výši 270 milionů 

korun a splňuje všechny hygienické a bezpečnostní normy. 

Vzhledem ke stálému nárůstu počtu žáků ze spádové oblasti (rozrůstající se sídliště na Nové 

Rudě) je většina odborných učeben zároveň kmenovými učebnami. Od první třídy mají žáci 

povinnou angličtinu, výuka informatiky je zařazena od šesté třídy. Škola se účastní 

grantových projektů. Ze zájmových aktivit nabízí sportovní, hudební (flétny), výtvarné 

kroužky a keramiku. Spolupráce je navázána s nizozemskou základní školou. 

Mezi její silné stránky vedení školy řadí zázemí pro sport, vybavenost výpočetní technikou. Za 

slabiny pak vedení školy označilo chybějící bezbariérový přístup. 

Ze střednědobého pohledu se kapacita školy jeví jako nedostatečná. Nedostatek míst se 

začne projevovat již ve  školním roce 2015/2016 a bude kritický po celý zbytek 

následujícího desetiletí. Uvolněné kapacity po odeznění populační vlny bude možné na 

škole přebudovat na odborné učebny, kterých má škola vzhledem k vysoké naplněnosti 

nedostatek.  

  



Str. 54  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace 

Adresa objektu Ještědská 354/88, 460 08, Liberec 

Statutární zástupce (ředitel) Mgr. Lukáš Houda 

Telefon / E-mail 736 777 319 / škola@zs-jestedska.cz 

Web http://zs-jestedska.cz/ 

 

Kapacita školy 620 

Počet žáků ve školním roce 2013/14 
1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň 

376 235 611 

Počet tříd ve školním roce 2013/14 25 

 

Učebny využívané k výuce Kapacita počet 

do 20 žáků 2 

20 až 34 žáků 31 

Nad 34 žáků 0 

 
 
 

 

 

 

mailto:škola@zs-jestedska.cz


Str. 55  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola Ještědská se nachází na okraji Liberce v blízkosti Ještědu v dobře 

dostupné městské čtvrti Dolní Hanychov (konečná tramvaje č. 2). Areál školy obklopuje velké 

množství zeleně, součástí areálu je víceúčelové hřiště a několik herních prvků. 

Škola je tradičně sportovně zaměřena, v současnosti především na volejbal a florbal. Od roku 

2013 je partnerskou školou Českého volejbalového svazu. V každém ročníku II. stupně má 

jedna třída rozšířenou výuku tělesné výchovy. Tyto třídy navštěvují také žáci, kteří se věnují 

vrcholově i jiným sportům (krasobruslení, lyžování atd.). 

Dopravně rizikovou je ulice Erbenova (pro nedodržování rychlosti a pro chybějící parkoviště 

pro rodiče přivážející děti do školy).  

Ke škole patří velká spádová oblast tvořená neustále se rozrůstající občanskou zástavbou. 

Školní budovy jsou pavilónového typu, k areálu patří tělocvična, hřiště, bazén. V minulých 

letech byly provedeny opravy zateplení, podlahy v tělocvičně, sociálního zařízení 

u tělocvičny, topení a rozvodů, připravuje se výměna oken. Hygienické i bezpečnostní normy 

jsou zde splněny. 

Až na učebnu přírodopisu, hudební výchovy, počítačů a jazyků jsou již všechny třídy kmenové 

(nedostatek prostorových kapacit). Škola má keramickou dílnu se dvěma pecemi. 

S prvnímcizím jazykem se žáci seznamují již od 1. ročníku, výuka druhého jazyka potom 

začíná v 7. třídě. Informatika je podle ŠVP povinná od 5. třídy. V oblasti mimoškolní činnosti 

si děti mohou vybrat například sportovní tréninky, sborový zpěv, stolní tenis, francouzštinu, 

vodácký kroužek, hru na nástroj – klavír, flétnu, kytaru či redakční radu. V rámci nepovinných 

předmětů mají možnost žáci navštěvovat keramiku, sborový zpěv či předmět zaměřený na 

pomoc při dyslexii. V nabídce volitelných předmětu je informatika, cizí jazyk, sportovní 

aktivity, literární seminář, chemicko-biologická praktika, fyzikální praktika, dějepisný 

seminář, společensko-vědní seminář, keramika, zeměpis nebo anglický jazyk. 

Škola využívá grantových zdrojů EU (mezinárodní projekt řízený Technickou universitou 

Drážďany, jehož cílem je vytvořit interaktivní výukovou hru na DVD pro děti od 8 let tak, aby 

se učily jazykům). ZŠ Ještědská je také fakultní školou Pedagogické fakultyTechnické 

univerzity v Liberci. 



Str. 56  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Za přednost považuje vedení školy především kvalitu učitelského sboru, za slabiny pak 

nedostatek prostoru (pouze jedna tělocvična), neexistenci samostatných odborných učeben. 

Ze střednědobého pohledu se kapacita školy jeví jako nedostatečná. Nedostatek míst se 

začne projevovat již v následujícím školním roce a bude kritický především v první polovině 

následujícího desetiletí. Navýšení kapacity se v případě této školy jeví dlouhodobě 

efektivní, protože po odeznění populační vlny ve spádové oblasti této školy bude možné 

uvolněné kapacity přebudovat na odborné učebny, kterých má v současnosti škola 

nedostatek.  

  



Str. 57  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace 

Adresa objektu U Soudu 369/8, 460 01, Liberec 

Statutární zástupce (ředitel) Ing. Jiří Veselý 

Telefon / E-mail 485 108 417 / skola@zsusoudu.cz 

Web http://zsusoudu.liberec.cz/ 

 

Kapacita školy 340 

Počet žáků ve školním roce 2013/14 
1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň 

162 133 295 

Počet tříd ve školním roce 2013/14 17 

 

Učebny využívané k výuce Kapacita počet 

do 20 žáků 8 

20 až 34 žáků 21 

Nad 34 žáků 0 
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Str. 58  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola je vedle běžné výuky (třídy A) zaměřena na vzdělávání dětí se specifickými 

poruchami učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie nebo jejich 

kombinace (třídy B). Speciální třídy jsou nabízeny od druhého do devátého ročníku. Z tohoto 

důvodu zde studují děti z celého Liberce, přibližně polovina všech žákyň a žáků dochází či 

dojíždí z oblastí mimo spádovou oblast. Škola přijímá také děti z přilehlých azylových domů. 

Podíl vyučujících s aprobací pro speciální pedagogiku je vysoký, zahrnuje celý 1. stupeň. 

Školu tvoří dvě oddělené budovy, jejichž spojení je v plánu. Škola se nachází v centru Liberce 

v husté (blokové a vilové) zástavbě, v sociálně slabší čtvrti, má dobrou dopravní dostupnost 

prostřednictvím MHD, zastávka autobusu se nachází asi minutu chůze od školy. Dopravní 

ruch v bezprostředním okolí školy není velký. Hlavní budova byla postavena na konci 

19. století (otevřena v roce 1892). Budova v minulých letech prošla rekonstrukcí vnějšího 

pláště, střechy a byly zrenovovány učebny. Druhá budova, v níž se nachází jídelna, dílny, 

družina a klubové místnosti, byla postavena před třiceti lety. 

Škola splňuje hygienické i bezpečnostní normy. Ve škole se nacházejí kmenové i odborné 

učebny (počítačová učebna, multifunkční učebna s interaktivní tabulí a dataprojektorem, 

třídy pro dyslektické děti, výtvarný ateliér, hudebna, keramická dílna, pracovní dílny, učebny 

jazyků, učebna fyziky, přírodopisu či cvičná kuchyň). 

  



Str. 59  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 
příspěvková organizace 
Adresa objektu Husova 142/44, 460 01, Liberec 

Statutární zástupce (ředitel) Mgr. Blanka Reindlová 

Telefon / E-mail 485 104 412 / reindlova@zskola.cz, info@zskola.cz 

Web http://www.zskola.cz/ 

 

Kapacita školy 500 

Počet žáků ve školním roce 2013/14 
1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň 

291 202 493 

Počet tříd ve školním roce 2013/14 18 

 

Učebny využívané k výuce Kapacita počet 

do 20 žáků 1 

20 až 34 žáků 25 

Nad 34 žáků 1 

 
 



Str. 60  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola Husova je školou s rozšířenou výukou jazyků. Škola nabízí profesionální výuku 

cizích jazyků (anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk) 

a patří do sítě tvořivých škol. Jako plně organizovaná základní škola působí teprve krátce. 

Vzhledem k zaměření školy je zde vysoký podíl dětí, které docházejí či dojíždějí z oblastí 

mimo spádovou oblast. Do prvních tříd tak nastupují děti ze všech částí Liberce, přesto škola 

musí některé zapsané děti odmítat z důvodu omezené kapacity. 

Areál se nachází ve vilové zástavbě v centru Liberce, škola je dobře dostupná prostřednictvím 

MHD (zastávka se nachází minutu od budovy). Dopravní ruch v bezprostředním okolí školy je 

poměrně velký, ale úpravou přechodů bylo nebezpečí úrazu eliminováno na minimum. 

Problémem zůstává možnost parkování pro rodiče, kteří své děti do školy dováží autem. 

Škola je tvořena jednou budovou, přes sto let starou (1913). V uplynulých letech byla 

realizována kompletní výměna oken (díky grantu PHARE) a rekonstrukce sociálních zařízení. 

Nedávno byla uskutečněna rekonstrukce venkovního hřiště a byly provedeny další vnitřní 

úpravy tak, aby škola splňovala bezpečnostní a hygienické normy. 

V prostorách školy jsou k dispozici jazykové učebny, počítačová učebna, učebna fyziky a 

chemie, velká aula s pódiem pro 100 až 120 osob. 

Žáci si mohou zvolit výuku jazyka již od první třídy, na druhém stupni přichází intenzivní 

výuka jazyka druhého. Informatiku mají žáci povinnou od 5. třídy. Děti si mohou vybrat ze 

širokého spektra kroužků, k nimž patří například hra na flétnu, zábavná odpoledne, 

informatika-hry, informatika-internet, chemie, kopaná, florbal, dramatický kroužek, ruční 

tvořivost, vyšívání, sportovní hry, zpěv, ekologie, výtvarné dovednosti, zdravotnický kroužek, 

konverzace v anglickém jazyce, Deutsch am Computer, cizí jazyk pro prvňáčky, horolezectví, 

konverzace v německém jazyce, matematika či šikovné ruce. 

Škola využívá rozsáhlé palety finančních zdrojů, mj. PHARE programy SOCRATES, COMENIUS 

a EU. Stálými partnery jsou školy ve Švýcarsku, Německu a Dánsku. ZŠ Husova také úzce 

spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci (spolu předložila žádost o grant na projekt 

zaměřený na motivaci dětí ke studiu technických oborů). Je fakultní školou Technické 

univerzity v Liberci.  



Str. 61  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace 

Adresa objektu Na Výběžku 118, 460 15, Liberec 

Statutární zástupce (ředitel) Mgr. Jarmila Plachá 

Telefon / E-mail 777 281 263 / placha@zsharcov.cz 

Web http://www.zsnavybezku.cz/ 

 

Kapacita školy 193 

Počet žáků ve školním roce 2013/14 
1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň 

113 58 171 

Počet tříd ve školním roce 2013/14 9 

 

Učebny využívané k výuce kapacita počet 

Do 20 žáků 1 

20 až 34 žáků 11 

Nad 34 žáků 0 

 
 

 

mailto:placha@zsharcov.cz


Str. 62  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Bezbariérová základní škola Na výběžku je situována na okraji Liberce ve vilové zástavbě 

s velkou mírou zeleně a velkými možnostmi aktivit v přírodě, přibližně minutu chůze od 

zastávky MHD. Dopravní ruch v okolí školy je malý. Křižovatka, kterou je nutné přejít 

v případě příjezdu městským autobusem, je přehledná. V současné době se realizuje 

v oblasti občanská výstavba, která přinese naplnění kapacity školy.  

Areál se skládá ze dvou sousedících budov, první z roku 1910 a druhá z roku 1999, doplněný 

hřištěm s umělým povrchem. Na základě provedených úprav současně s výstavbou druhé 

budovy v roce 1999 splňuje škola bezpečnostní i hygienické normy. V závěru rekonstrukčních 

prací byly upraveny půdní prostory pro výuku. Škola má k dispozici počítačovou učebnu, 

učebnu jazyků, keramickou dílnu. Z důvodu nedostatku prostoru chybí učebny přírodopisu, 

chemie a fyziky. Tělocvična není součástí školy (dle potřeb je využívána blízká sokolovna).  

Děti se učí první jazyk povinně již od první třídy, informatiku od šesté třídy (nepovinně již od 

první třídy). Mezi nabízené kroužky patří angličtina, sportovní hry, keramika, výtvarná 

výchova, jóga, břišní tance, flétna či seminář z českého jazyka. 

Škola aktivně čerpá prostředky z grantů města a fondů EU. 

Mezi silné stránky vedení počítá velikost školy. Jde o malou školu s rodinnou atmosférou, 

která je v současnosti narušována přibývajícím počtem žáků s problémovým chováním, kteří 

do této školy byli přijímáni vzhledem k původně nízkému počtu žáků ve třídách. 

Ze střednědobého pohledu se kapacita školy jeví jako nedostatečná. Nedostatek míst se 

začne projevovat již ve  školním roce 2016/2017 a bude kritický po celý zbytek 

následujícího desetiletí. 

  



Str. 63  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace 

Adresa objektu Kaplického 384, 463 12, Liberec 

Statutární zástupce (ředitel) Mgr. Pavel Zeronik 

Telefon / E-mail 485 134 626 / zeronik@zs-kaplickeho.cz 

Web http://www.zs-kaplickeho.cz/ 

 

Kapacita školy 270 

Počet žáků ve školním roce 2013/14 
1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň 

150 67 217 

Počet tříd ve školním roce 2013/14 11 

 

Učebny využívané k výuce kapacita počet 

Do 20 žáků 1 

20 až 34 žáků 12 

Nad 34 žáků 0 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:zeronik@zs-kaplickeho.cz


Str. 64  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Budova základní školy Kaplického byla otevřena v roce 1989, nejprve pouze pro první stupeň. 

Od školního roku 2000/2001 bylo schváleno její rozšíření i o druhý stupeň. Součástí školy je 

družina a školní jídelna.  

Škola se nachází v klidném prostředí v blízkosti konečné stanice autobusu MHD. Základní 

škola Kaplického tvořila kapacitní rezervu pro oblast Liberec-Vesec, Pilínkov, Dlouhý Most, 

Jeřmanice a Šimonovice. S demografickým nárůstem dětí se kapacitní rezerva školy každým 

rokem snižuje.  

Škola poskytuje zázemí pro praxi studentek a studentů Pedagogické fakulty univerzit v Liberci 

a Hradci Králové.  

V průběhu let byla provedena rekonstrukce tělocvičny a opravena střecha školní budovy. 

Škola splňuje všechny bezpečnostní a hygienické normy. Ve škole se nachází jedna 

počítačová učebna a jazyková učebna, další odborné učebny škola nemá. 

Od první třídy je zde povinná angličtina, od sedmé třídy mají děti povinnou i němčinu. 

Informatika je zařazena do výuky od sedmé třídy a od první třídy ji škola nabízí formou 

kroužku. V rámci mimoškolních činností škola nabízí jazykový kroužek, sportovní hry (míčové 

hry, aerobic, florbal), výtvarný kroužek, pěvecký sbor, keramiku či péči o domácnost.  

Z nepovinných předmětů škola nabízí mimo obvyklé kroužky také chemicko-fyzikální 

seminář. 

Ze střednědobého pohledu se kapacita školy jeví jako nedostatečná. Nedostatek míst se 

začne projevovat již ve  školním roce 2015/2016 a bude kritický po celý zbytek 

následujícího desetiletí. 

 

  



Str. 65  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace 

Adresa objektu Křížanská 80, 460 10, Liberec 

Statutární zástupce (ředitel) Ing. Radek Vystrčil 

Telefon / E-mail 482 712 603 / info@zsostasov.cz 

Web http://www.zsostasov.cz/ 

 

Kapacita školy 280 

Počet žáků ve školním roce 2013/14 
1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň 

158 108 266 

Počet tříd ve školním roce 2013/14 11 

 

Učebny využívané k výuce Kapacita počet 

do 20 žáků 3 

20 až 34 žáků 17 

Nad 34 žáků 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@zsostasov.cz


Str. 66  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola je situována v blízkosti rozvíjející se vilové zástavby na samém okraji Liberce 

(oblast Ostašov). Škola je umístěna ve dvou budovách, které jsou od sebe vzdáleny cca 150m 

v prostředí bohatém na zeleň, 

dopravně dostupné linkou MHD. 

Součástí je pracoviště ZŠ Heřmánkova 

v Machníně, které je vzdáleno cca 

3 km od Ostašova. Škola není nijak 

zaměřena, avšak uskutečňuje 

programy „Spokojené dítě ve škole“ a 

„Tvořivá škola“ (patří do sítě Tvořivých 

škol). 

Obě budovy v Ostašově prošly velkou 

rekonstrukcí, takže se zde nachází nový topný systém, nová tělocvična a nové hřiště. Školní 

jídelna byla přeměněna ve výdejnu. V podkroví byla vybudována počítačová učebna, 

studovna a keramická dílna, dále byla opravena sociální zařízení tak, aby škola splňovala 

hygienické i bezpečnostní normy. 

Ve vnitřních prostorách se nachází počítačová učebna pro informatiku a pracovní činnosti, 

2 učebny s interaktivní tabulí, učebna s dataprojektorem a plátnem, speciální učebny pro 

výuku chemie, fyziky přírodopisu jsou postupně s vyšším počtem žáků (vlivem nárůstu 

občanské výstavby) využívány jako kmenové třídy. 

http://www.zsostasov.cz/


Str. 67  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

První jazyk - angličtinu si žáci povinně osvojují od třetí třídy, další cizí jazyk je zařazen od 

sedmé třídy. Informatika je vyučována od 6. třídy. Do palety nabízených kroužků patří 

sportovní (aerobic, florbal, gymnastika, judo, basketbal), dramatická výchova, keramika, 

německá konverzace, ekologická praktika, zdravotní kroužek. 

Škola navázala kontakt se základní školou v Polsku, dopisuje si se školou ve Francii, je fakultní 

školou Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. 

  



Str. 68  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7, 
příspěvková organizace 
Adresa objektu Orlí 140/7,460 01, Liberec 

Statutární zástupce (ředitel) PaedDr. Dana Studničková 

Telefon / E-mail 485 104 489 / zvs03@volny.cz 

Web http://zsorli.webnode.cz/ 

 

Kapacita školy 170 

Počet žáků ve školním roce 2013/14 

ZŠ praktická ZŠ speciální 

1. stupeň 2. stupeň 1. +2. 
25 

43 42 110 

Počet tříd ve školním roce 2013/14 6 6 

 

Učebny využívané k výuce Kapacita počet 

do 20 žáků 0 

20 až 34 žáků 24 

Nad 34 žáků 0 

 

 
 

mailto:zvs03@volny.cz


Str. 69  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Komplex této speciální školy se nachází v Orlí ulici v Liberci III. Škola je umístěna ve staré 

zástavbě bytových domů. Hlavní objekt školy je třípodlažní. Dodatečná přístavba ke škole je 

využívána pro školní dílny a tělocvičnu. Objekt je vystavěn jako trojpodlažní, podsklepený a 

s využitým podkrovím. Ve sklepě hlavní budovy se nacházejí šatny žáků a hygienické zařízení 

dílen. V přízemí jsou třídy, školní družina, kabinety, toalety pro dívky a chlapce. V 1. patře 

jsou umístěny třídy, sborovna s ředitelnou a sociální zařízení, ve 2. patře pak třídy, knihovna 

a sociální zařízení. V podkroví jsou pracovny pro školní družinu, kabinety, sklady učebnic a 

školního nábytku. Přístavba objektu je realizována na úrovni suterénu s napojením na vnitřní 

komunikace hlavní budovy. V přístavbě se nachází tělocvična s hygienickým zázemím, 

šatnami a dílnou.  

Pravidelné opravy a rekonstrukce školních budov udržují školu v hygienických a 

bezpečnostních normách.  

Praktická škola slouží především žákům s mentálním postižením, kteří jsou schopni získat 

základní vzdělání ve třídách s nižším počtem žáků, aby při individuální péči získali alespoň 

základní vzdělání.  

Základní škola speciální, která je součástí školy, je určena žáků s těžkým mentálním 

postižením s cílem získat základy vzdělání pro začlenění do celospolečenského života. 

Praktická speciální škola se při přijetí žáka ke vzdělání musí řídit pouze na doporučení 

poradenských center a „informovaným souhlasem“ ze strany rodičů, který vyplývá z § 9 odst. 

vyhlášky č. 73/2005 Sb. 

  



Str. 70  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola praktická, Liberec, Gollova394/4, příspěvková organizace 

Adresa objektu Gollova 394/4, 460 01, Liberec 

Statutární zástupce (ředitel) Mgr. Jaroslava Hajduková 

Telefon / E-mail 488 577 790 / zvs1@volny.cz; skola@gollovka.cz 

Web http://www.gollovka.cz/ 

 

Kapacita školy 114 

Počet žáků ve školním roce 2013/14 
1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň 

31 41 72 

Počet tříd ve školním roce 2013/14 8 

 

Učebny využívané k výuce kapacita počet 

do 20 žáků 0 

20 až 34 žáků 13 

Nad 34 žáků 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zvs1@volny.cz


Str. 71  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Školní budova byla postavena r. 1894 v novorománském slohu a je přístupná z Gollovy ulice 

s vedlejším vjezdem do dvora. Budova je dvoupodlažní, má zvýšený suterén z větší části 

vystupující nad terén. V suterénu se nachází jídelna, dílny a cvičná kuchyně pro žáky. 

V přízemí a v patře jsou umístěny učebny s kabinety učitelů. Celková plocha pozemků je 

dostačující pro potřeby školy a většina venkovních ploch je využita a udržována. Budova je 

částečně podsklepená. Sedlová střecha, která uzavírá celou budovu, skrývá poměrně veliké 

půdní prostory, které nejsou využity. Škola nemá k dispozici tělocvičnu. Součástí areálu je 

oplocená zahrada s místem pro školské pěstitelské práce.  

Budova staticky nevykazuje žádné závady. Nosné zdivo je cihelné, v dobrém stavu. 

Vodorovné konstrukce tvoří dřevěné trámové stropy. Střecha prošla r. 1980 rekonstrukcí a 

při té příležitosti byla vyměněna i krytina. Součástí následné rekonstrukce byla výměna oken. 

Vzhledem k dalším úpravám škola splňuje hygienické a bezpečnostní normy. V budoucnu je 

třeba se zaměřit na izolaci sklepních prostor, kde je vlho v důsledku spodních vod. 

Praktická škola slouží především žákům s mentálním postižením, kteří jsou schopni získat 

základní vzdělání ve třídách s nižším počtem žáků, aby při individuální péči získali alespoň 

základní vzdělání. Do školy nastupují nejen žáci s trvalým bydlištěm města Liberec, ale až do 

výše možné kapacity jsou přijímáni žáci na doporučení pedagogicko-psychologické poradny 

nebo jiných poradenských center i z okrajových obcí města Liberec. 

  



Str. 72  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

Základní škola, Liberec – Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace 

Adresa objektu Nad Školou 278, 463 11, Liberec 

Statutární zástupce (ředitel) Mgr. Libor Rygál 

Telefon / E-mail 482 323 263 / škola@zs.vratislavice.cz 

Web http://www.zs.vratislavice.cz/ 

 

Kapacita školy 580 

Počet žáků ve školním roce 2013/14 
1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň 

284 165 449 

Počet tříd ve školním roce 2013/14 23 

 

 
 
 

 

 

 

 



Str. 73  Věcný záměr rozvoje vzdělávání 
na území statutárního města Liberec 

V bilančním obvodu VRATISLAVICE se nenachází žádná ze škol zřizovaných statutárním 

městem Liberec. Škola je zřizována samostatným městským obvodem Vratislavice. Při 

zvažování demografické projekce je nutné i tuto základní školu zahrnout do celkového počtu 

škol města Liberec. Demografický vývoj ukazuje, že v budoucích letech se stávající kapacita 

stane nedostatečnou, ostatně jakukazuje následující graf zpracovaný na základě údajů 

Odboru rozvoje Magistrátu města Liberec o počtech narozených dětí s trvalým bydlištěm ve 

Vratislavicích.  

 

Škola má již více než stoletou tradici. Nejstarší hlavní budova se třemi nadzemními podlažími 

je spojena s členitým komplexem mladších přístaveb. Vedle klasických učeben jsou na škole 

tyto odborné učebny: fyzika, chemie, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, přírodopis, výtvarná 

výchova, keramická dílna, cvičná kuchyňka, učebna s interaktivní tabulí, dvě tělocvičny, dílny 

pro pracovní vyučování, hudebna, zmodernizovaná počítačová učebna se samostatným 

připojením na internet a výukovými programy, 8 učeben s interaktivní tabulí. Ke škole patří 

venkovní hřiště s umělým povrchem pro kolektivní míčové hry a pro florbal, které je v době 

mimo vyučování přístupné veřejnosti a nově vybudované hřiště s třemi kurty na 

beachvolejbal. 
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Počty žáků ZŠ Vratislavice a předpokládaný vývoj v následujících letech ve srovnání s 
kapacitou, podle statistických údajů odboru rozvoje SML ( stav k 30.6. 2014). 
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5 Návrh možných řešení k vytvoření nových 
výukových kapacit 

 

Očekávané dopady do vzdělávací soustavy mikroregionu 
 

Z výše předložených údajů vyplývá, že se ve vztahu k základnímu školství velice brzo nebude 

demografický vývoj chovat příznivě. Důsledky demografických změn ve sledovaném území 

jednoznačně signalizují nedostatek vzdělávacích kapacit v následujícím desetiletí.  

Postupem času a bez patřičných opatření nebude dostačovat kapacita ve 13 základních 

školách, které jsou zřizovány statutárním městem Liberec.  

Jde o tyto základní školy: 

 Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace 

 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace 

 Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace 

 Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková 

organizace 

 Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace 

 Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace 

 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace 

 Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace 

 Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace 

 Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace 

 Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace 

 Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace 

 Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace 

 Základní škola, Liberec - Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace 

 

Specifické postavení má Základní škola Vratislavice, která není zřizována statutárním městem 

Liberec, ale městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou. Proto není v celkovém 

součtu počítána. 
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6 Návrh opatření 
 

Statutární město Liberec bude muset v nadcházejícím období učinit několik dílčích kroků, 

které budou směřovat k navýšení kapacit základních škol. 

Tak, jak o tom hovoří Závěrečná zpráva za školní rok 2012 – 2013, vypracovaná oddělením 

školství Magistrátu města Liberec, bude nutné učinit preventivní opatření spočívající 

a) ve zhodnocení stávajícího technického a personálního stavu a úpravy kapacit 

základních škol tam, kde je to možné i bez stavebních úprav, např. na úkor odborných 

učeben, 

b) v průběžném monitorování situace, sledování vývoje počtu dětí zapisovaných do 

prvních ročníků základních škol s cílem citlivých úprav ve spádových oblastech 

základních škol tam, kde lze ze střednědobého hlediska očekávat rezervy v kapacitách 

škol. 

Analytická část dokumentu však ukazuje, že pouze tato opatření uspokojivé řešení 

nemohou přinést a že bude nutné přistoupit k realizaci rozsáhlejších investičních akcí 

s cílem navýšení kapacit vybraných základních škol. 

Vzhledem k očekávanému demografickému vývoji je zbytečné uvažovat o rozšíření kapacit 

škol ve všech devíti ročnících (navýšení kapacity o jednu paralelní třídu, tj. o model 9 tříd x 30 

žáků). Jak je zřejmé z grafu č. 1, 2 a 3 Vývoj počtu žáků na základních školách zřizovaných 

městem Liberec, populační vlna bude procházet vzdělávací soustavou postupně. Proto ve 

většině případů bude stačit pouze částečné navýšení počtu tříd (nižším než 9) s tím, že 

v případě odeznění této vlny bude možné takto vytvořené kapacity kmenových tříd snadno 

změnit na odborné učebny. Hovoříme o tzv. „klouzavé“ kapacitě školy. 

Takové investiční akce je také snazší realizovat, neboť nevyžadují výstavbu nových 

samostatných budov, ale lze tyto úpravy provádět ve stávajících objektech škol 

(rekonstrukce nepoužívaných prostor, půdní vestavby apod.). 


