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Tisková zpráva 
Liberec vydal katalogy činnosti mateřských a 

základních škol 

 

Znovu po roce vydal rezort školství a sociálních věcí liberecké radnice souborný katalog základních škol 

a nově také škol mateřských, které v jednom elektronickém dokumentu přinášejí ucelený přehled o 

jejich činnosti. Katalogy shrnují informace k ukončenému školnímu roku 2016/2017 a mají významně 

zjednodušit orientaci zejména rodičům např. při přípravě na školní docházku prvňáčků, nebo výběru 

mateřské školy. 

 

„Loňské vydání katalogu pro základní školy mělo velký úspěch, takže jsme rozhodli rovnou navázat i 

přehledem činnosti mateřských škol. Oba dokumenty přinášejí velmi cenná data, s nimiž se zájemci 

běžně nemohou potkat, pokud po nich sami detailně nepátrají, vše je navíc zasazeno do obecného 

kontextu stavu a rozvoje školství na území města Liberec. S podobně zpracovanými katalogy se v Česku 

nelze příliš potkat, pokud vůbec,“ uvedl náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan 

Langr. 

 

Katalog činnosti základních škol shrnuje nejen standardní data o počtu i původu žáků, kapacitách škol, 

věkové a gender struktuře pedagogického sboru či jeho kvalifikovanosti, ale i přístup škol k vlastnímu 

rozvoji, zdravému klimatu, jazykovému vzdělávání, obecným způsobům výuky či sledování pokroku 

žáků. „Pro rodiče budou určitě zajímavé orientační údaje o tzv. hrazených aktivitách, tedy úhradách za 

družinu, kroužky či nejrůznější kurzy pro 1. třídu a 1. a 2. stupeň nebo úspěchy škol v různých 

olympiádách a soutěžích. Odkazujeme také na nejnovější zprávy z kontrol České školní inspekce,“ 

vysvětlil náměstek Ivan Langr. 

 

Zatímco v případě základních škol už mohou čtenáři data i meziročně srovnávat, u mateřských škol 

vydává rezort přehled premiérově. Jeho struktura je obdobná jako u základního školství, ale přináší i 

specifika. „Zájemci tu najdou třeba velmi zajímavou tabulku k připravenosti mateřských škol přijímat 

děti mladší tří let, což vejde v platnost k 1. 9. 2020. Nebudu tajit, že tady nás čeká ještě hodně práce, 



pokud ovšem legislativa neprojde nějakou změnou. Shrnujeme také gender složení učitelského sboru 

v našich mateřinkách – zastoupení mužů tu ale nenajdete. V celé republice jich totiž mezi 31 tisíci učiteli 

mateřských škol je bohužel jen 181,“ dodal náměstek Ivan Langr.  

 

 

 


