Návrh optimalizace sítě mateřských a základních škol zřizovaných Statutárním městem Liberec
Rušili školky, teď musí budovat nové
18. září 2007
Radnice v Liberci ještě před dvěma lety školky zavírala, nyní jich je ale zoufalý nedostatek. Ve městě totiž
přibývá dětí
Liberec - Zatímco ještě před dvěma lety liberecká radnice kvůli nedostatku dětí mateřské školy zavírala, teď
chce vybudovat nové. Tou první z nich bude už v příštím roce zmodernizovaná mateřinka v Pekárkově ulici v
Harcově, kam by mohly chodit i děti ze sídliště Kunratická a z okolí Husovy ulice.
„Už od příštího září by tu mohla fungovat školka s kapacitou devadesát míst,“ říká náměstek pro školství
libereckého primátora Ondřej Červinka. „Oprava bude stát kolem třiceti milionů korun.“ Je to první krok, jak
řešit zoufalý nedostatek školek, který se začíná v krajském městě projevovat.
Upozorňuje na něj i nejnovější studie optimalizace mateřského a základního školství, kterou pro město
zpracovala pražská agentura Gac. Podle ní je kapacita školek využitá na sto procent a existuje jen minimální
rezerva - 16 míst.
Volno je prakticky jen ve školce na největším libereckém sídlišti v Rochlici.
Zatímco obdobná studie z roku 2002 počítala s dlouhodobým úbytkem dětí, studie nová už předvídá jejich
přírůstek, a to v řádech stovek.
Sehnat školku v Liberci je pro rodiče téměř nemožné
„Změnily se podmínky,“ říká šéf firmy, která studii zpracovala, Ivan Gabal. „Rodí se víc dětí, do Liberce se
stěhuje stále více rodin, hodně se tu staví. Do školky mohou děti mladší než tři roky i starší než pět let.“ Sehnat
školku v Liberci je téměř nemožné i podle rodičů. „Potřebovala jsem školku, protože jsem v srpnu nastoupila do
práce,“ říká Lenka Polívková z Liberce. „Povedlo se mi dítě umístit až v polovině září, ale jen díky tomu, že
jedna maminka odřekla. Byly to nervy.“
Další školkou ve hře je jednopodlažní budova bývalé mateřinky v Konopné ulici v oblasti Ruprechtic, kde nyní
sídlí Centrum zdravotní a sociální péče. „To by se mělo do budoucna vystěhovat, takže tu rádi zřídili školku,
která by sloužila spádové oblasti Ruprechtic a Pavlovic,“ vysvětlil Červinka. Další možností podle něj je
například výstavba úplně nových školek. „Jedna by mohla stát na městském pozemku přímo v centru města, jiná
u základní školy v Ruprechticích,“ říká Červinka. Podle něj je další možností zvýšení kapacity školek v Liberci
například tím, že školky budou brát přednostně děti rodičů bydlících v Liberci.
V krajském městě je v současnosti 29 mateřských škol a jejich kapacita je dva a půl tisíce míst. Řada budov je
ale zastaralá. „Jedná se hlavně o vilové školy, jejichž modernizace je velmi drahá a v konečném důsledku se
počet míst sníží,“ říká Červinka. Město se nebrání ani vzniku soukromých a takzvaných podnikových školek.
„Chceme jednat s velkými firmami v liberecké průmyslové zóně. Zařízení by pak přednostně sloužilo dětem
zaměstnanců těch firem, které se do projektu zapojí,“ dodal Červinka.
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Studie říká: Nerušte školy v Liberci
13. září 2007
Liberec - Nerušte školy ani školky, spíš je modernizujte a přizpůsobte demografickému vývoji. To vzkazují
libereckým zastupitelům autoři nejnovější studie, která se zabývala optimalizací sítě škol v krajském městě.
Z jejích výsledků bude vycházet nová koncepce rozvoje libereckého základního a mateřského školství.
„Naše studie se zabývá dlouhodobým vývojem, a to nejen z hlediska porodnosti, ale i z hlediska další zástavby
ve městě, z pohledu věkové struktury obyvatel jednotlivých částí, zaměstnanosti a dalších faktorů,“ říká Ivan
Gabal, šéf pražské agentury Gac, která studii vypracovala. „Její výsledky by měly pomoci tomu, aby město
vědělo, jak má investovat, co zmodernizovat a jak uspořádat nabídku škol a mělo také čas se na to připravit.“
Podle autorů studie je potřeba přehodnotit prognózu z roku 2002. Ta totiž odhadla, že se v letech 2005 až 2006
narodí o 134 dětí méně, než se ve skutečnosti narodilo. V letech 2006 až 2012 bude přibývat v Liberci
předškoláků, a to o více než tři stovky (z 2746 na 3073), jak budou růst, bude pro ně potřeba i místo ve školkách
a školách. I když pak dětí mírně ubude, nebude úbytek nijak dramatický.
Budoucnost škol v Liberci: Dětí bude ubývat, ale ne tolik
Počet dětí školního věku od 6 do 15 let se bude do roku 2009 snižovat a poklesne o více než 600 (z 9179 na
8576). Pak zase začne stoupat a v roce 2017 jich bude o pět set víc než v roce loňském.
Největší pokles dětí nastane do roku 2017 na druhém školním stupni. Dětí od 11 do 15 let ubude do roku 2010 v
Liberci o více než tisícovku, a i když pak začne jich počet růst, bude v roce 2017 o pět set menší než v roce
2006. „V poptávce po školách nerozhoduje jen počet dětí, ale i rozložení obyvatel Liberce, některé čtvrti jsou
starší, některé mladší,“ říká náměstek pro školství libereckého primátora Ondřej Červinka.
Za obvody, kde bude potřeba nejvíc škol, se dají podle studie považovat jih a jihovýchod Liberce, to je oblast
Rochlice, Vesce, Pilínkova, Dlouhého Mostu nebo Harcova či Nové Rudy, kde se mohutně staví. Důležitá jsou i
místa, kde sídlí firmy, například centrum nebo oblast za libereckým nádražím. Lidé sem jezdí za prací a chtějí tu
umístit do školky hlavně malé děti.
Nejméně dětí se bude rodit na severu a západě Liberce Za méně perspektivní z tohoto hlediska studie považuje
sever a severozápad, například oblast Františkova, kde žijí hodně starší lidé a neplánuje se tu žádná rozsáhlejší
výstavba domů. Podle autorů studie se dá velmi rychle očekávat boom v žádostech na umístění děti ve školce.
„To cítíme už nyní,“ říká Červinka. „Už v příštím roce chceme opravit a zmodernizovat mateřskou školu v
Pekárkově ulici, která je spádová pro oblast Kunratické, Harcova a Husovy ulice.“
Studie upozorňuje i na to, že je potřeba školy zmodernizovat, oddělit od sebe první a druhý stupeň, odkud budou
z části žáci odcházet na víceletá gymnázia. „Zřejmě omezíme provoz na druhém stupni některých škol, o tom,
které to budou, ale budeme teprve jednat,“ říká Červinka.
Přiznává, že jedním z rozhodujících faktorů budou i náklady na chod školy. „Co ušetříme na nákladech, dáme na
modernizaci škol,“ říká Červinka. „V ní máme dluh tři čtvrti miliardy korun,“ dodává.
Novou koncepci by měli zastupitelé projednávat na přelomu roku. „Očekávám, že to bude boj, chci jít ale cestou
veřejného projednávání, zvát pedagogy a rodiče škol, kterých se to týká.“
Právě na rodiče narazil úmysl radnice zrušit před třemi lety některé školy a školky. Spory došly až k soudu,
například boj o mateřskou školku Jablíčko v Liberci-Růžodole nebo o Základní školu na náměstí Míru v Liberci
Ruprechticích. První z nich se zachránit nepodařilo a dnes tu sídlí církevní mateřská škola, druhá zůstala a
organizačně spadá pod základní školu na ulici Sokolské.
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