Liberec 20. ledna 2014

Tisková zpráva
Kvůli malé rezervě v kapacitách muselo město
změnit spádové oblasti pro základní školy
Průměrná naplněnost libereckých škol už převyšuje devadesátiprocentní hranici a demografický
vývoj počítá v nejbližších letech s výrazným nárůstem populace. Statutární město Liberec na tento
trend reagovalo aktualizací tzv. spádové vyhlášky, která vstoupila v platnost 1. ledna 2014.
„Některé stávající obvody se rozšiřují a jiné zužují. V důsledku těchto změn se pro některé děti sníží
současná míra komfortu docházky do školy. Malé procento prvňáčků může mít podle nové spádové
vyhlášky cestu do školy delší. Uvědomujeme si to, přesto jsme takovéto opatření učinili,“ konstatoval
vedoucí odboru péče o občany Roman Král.
Bez aktualizace spádové vyhlášky by totiž některé školy své spádové děti již nepojaly. Kapacita
libereckých základních škol má v současnosti velmi omezenou rezervu a zmiňovaná průměrná
naplněnost výrazně převyšuje průměr v ostatních regionech Libereckého kraje. „Počet dětí žádajících o
přijetí do mateřských škol v aktuálním školním roce kulminuje a tato populační vlna se postupně
přesouvá do oblasti základního školství,“ uvedl Roman Král.
V letošním roce dochází na liberecké základní školy cca 7600 dětí, přičemž celková kapacita
nepřevyšuje 8900 dětí. A pokud se stávající kapacity nenavýší, bude v horizontu dvou let nedostačující i
souhrnná kapacita. V následujících třech letech je očekáváno meziroční navýšení v průměru o 300 až
400 dětí ročně.
Tyto faktory ale nebyly jediné, které vedly k aktualizaci vyhlášky o spádových oblastech základních škol.
„Byly zde také požadavky Libereckého kraje i samotného zřizovatele (statutárního města Liberec)
optimalizovat síť současných školských zařízení, a to především eliminovat nerovnoměrné kapacitní
zatížení, kdy je jedna škola využita sotva ze dvou třetin a jiná je plně obsazena,“ upřesnil Roman Král.
V praxi to bude vypadat tak, že například děti z ulic Azurová, U Potůčku nebo Horní Kopečná by od
příštího školního roku měly nastoupit do prvních tříd na Základní školu Broumovská, přičemž doposud
spadaly pod Základní školu Dobiášova.
Návrh spádové vyhlášky měl složitý vývoj a prošel mnoha korekcemi. Projednával jej nejen odbor
školství, ale i odbor hlavního architekta, oddělení evidence obyvatelstva, školský výbor a ředitelé škol.
Finální verzi pak schválili radní i zastupitelé.
„V následujících letech plánujeme v postupných krocích navýšit kapacitu škol využitím stávajících rezerv
uvnitř organizací a dále síť školských zařízení rozvíjet prostřednictvím přijetí některých investičních i
neinvestičních opatření,“ uzavřel Roman Král.
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