V Liberci 29. ledna 2014

Tisková zpráva
Novou spádovou vyhlášku si někteří rodiče
vyložili po svém. Podmínky zápisu obcházejí
Ještě většímu náporu budoucích prvňáčků než v minulých letech čelí nyní všechny základní školy
v Liberci. Někteří rodiče jen pro to, aby svého potomka dostali na vysněnou školu, která ovšem
neleží v jejich spádové oblasti, mění před zápisem trvalé bydliště svého dítěte. Přihlásí je k
trvalému pobytu v lokalitě, kde sídlí daná škola. Po skončení zápisu jej z této přechodné adresy
odhlásí a vrátí dítěti původní trvalé bydliště.
Tak si chtějí rodiče podle spádové vyhlášky zajistit přednostní právo přijetí jejich potomka do
konkrétní školy. Zápisová turistika se děje už několik let. Tento rok je ale nárůst budoucích prvňáčků
podle trvalého bydliště v některých oblastech rekordní. Téměř o 100% vzrostl například počet dětí u
zápisu do prvních tříd na ZŠ Husova a ZŠ Lesní.
„Je mi líto, k čemu se uchýlili někteří rodiče. Je to typická česká vlastnost, hledat všude nějakou
mezeru,“ poznamenala primátorka Liberce Martina Rosenbergová. „My ale nemůžeme vychovávat
rodiče k tomu, aby se chovali slušně. Město se snažilo novou spádovou vyhláškou vyjít vstříc
zvýšenému zájmu o některé základní školy, a nemůže za to, že rodiče našli způsob, jak vyhlášku
obejít,“ dodala.
I přes nárůst počtu dětí, které podle spádové vyhlášky mají na místo v první třídě v určité škole nárok,
všechny základní školy nové „spádové“ prvňáčky pojmou. Plánovaný počet tříd počítal i s rezervou
pro sourozence žáků, kteří již na školu chodí. Obcházení vyhlášky formou zápisové turistiky ale
ředitele škol o tuto rezervu připravilo. Proto v některých školách nemohou už přijmout dalšího
sourozence. Město odhaduje, že počet rodičů, kteří se snaží obejít spádovou vyhlášku, dosahuje
několik desítek.
Zabránit zápisové turistice ovšem nijak nejde. Nelze zakázat rodičům, když přijdou na matriku změnit
trvalé bydliště svého dítěte a mají k tomu příslušné doklady (vlastní v dané čtvrti nemovitost nebo
zde bydlí jejich příbuzní, apod.), aby dítě na danou adresu přihlásili.
„Spádová vyhláška je jedním z mála nástrojů, jak může město regulovat obsazenost jednotlivých škol.
Sledujeme, jak řeší problémy s nárůstem prvňáčků v základních školách v jiných městech. Hledáme
cesty, jak zabránit do budoucna tomu, aby v takové míře jako dosud rodiče spádovou vyhlášku
zneužívali,“ zdůraznil náměstek primátorky pro školství a kulturu Kamil Jan Svoboda.
Spádové obvody škol jsou dány školským zákonem (a následně upraveny místní vyhláškou) a slouží
tomu, aby rodič věděl, kam jeho dítě patří. Může si vybrat i jinou školu, pokud má ale daná škola
dostatečné kapacity a může prvňáčka z jiné lokality přijmout. V současném období, kdy narůstá počet

dětí, které z mateřských škol přicházejí do základních škol, jsou kapacitní možnosti některých škol
omezené. Město Liberec postupně zvyšuje kapacity základních škol a zaručuje, že spádové dítě bude
do své školy přijato.
Ale obcházení vyhlášky výše uvedeným způsobem se čelí těžko. Jedním z možných, a v některých
městech už aplikovaných řešení, je kontrolovat na uvedených adresách, zda tam dítě či celá rodina
skutečně trvale bydlí.
Do prvních tříd základních škol v Liberci by mělo podle předpokladu ve školním roce 2014/2015
nastoupit 1031 žáků. Toto číslo zřejmě ještě zvýší děti z okolních obcí nebo děti rodičů, kteří se do
Liberce stěhují.V letošním školním roce je otevřeno v Liberci 41 prvních tříd, pro školní rok 2014/15
základní školy podle očekávání otevřou 43 prvních tříd. Zápisy do prvních tříd začaly 15. ledna, budou
trvat do 15. února.
Ve školním roce 2013/2014 navštěvuje všechny základní školy v Liberci zhruba 7.600 žáků. Pro
následující školní rok předpokládá město Liberec nárůst školáků ve všech třídách na bezmála 7.900,
počet školáků se tedy zvýší o 300.
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