
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 1. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. řádného zasedání zastupitelstva města, kte-
ré se konalo dne 18. 12. 2014 

 

 

Zpracoval: Dagmar Slezáková  

odbor, oddělení: kancelář tajemníka, organizační oddělení 

telefon: 48 524 3162 

Schválil: vedoucí oddělení Zuzana Škodová 

 vedoucí odboru Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Projednáno: v radě města dne 20. 1. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec              

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í     

 

vyřízení podnětů a dotazů z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo 
dne 18. prosince 2014. 
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Slezáková Dagmar

Od: Slezáková Dagmar <slezakova.dagmar@magistrat.liberec.cz>

Odesláno: 19. ledna 2015 9:27

Komu: 'machartova@sdruzenitulipan.cz'

Předmět:  Odpověď na dotaz z prosincového zastupitelstva (do 18.1.2015)

Důležitost: Vysoká

Vážená paní magistro Machartová, 
níže Vám přeposílám odpověď na Váš dotaz, který jste vznesla na zastupitelstvu města dne 18. 12. 2014. 
 
Přeji příjemný den. 
 
Dagmar Slezáková 

referent organizačního oddělení 

Statutání město Liberec 

Magistrát města Liberec 

nám. Dr. E. Beneše 1 
460 59 Liberec 1 
tel.: +420 485 243 162 
mobil: +420 734 366 303 
e-mail: slezakova.dagmar@magistrat.liberec.cz 
web: www.liberec.cz 

 

 
 
Vážená paní zastupitelko,  
od roku 2006, kdy se v Liberci, stejně jako v celé ČR, nepotvrdily demografické prognózy dlouhodobého poklesu 
počtu narozených dětí,  dochází každoročně k navyšování počtu nových míst. Kapacita stoupla z 2515 na stávajících 
3022 míst, dnes již v 31 mateřských školách. Za posledních pět let bylo navíc poskytnuto 2 489 504 Kč na cílenou 
podporu mateřských škol jiných zřizovatelů, kterých je dnes na území města již minimálně 24, s další kapacitou cca 
590 míst. Celkem je tedy k 1. lednu 2015 k dispozici minimálně 3 612 míst. 
V roce 2014 jsme evidovali dle dostupných údajů 3 206 dětí předškolního věku, letos 3 144 dětí. Tento pokles pak 
bude i v následujícím období pokračovat, nebude-li významně ovlivněn migrací. 
Koncepci Statutární město Liberec v současné době v oblasti předškolního vzdělávání nepřipravuje. Kvalita námi 
zřízených mateřských škol je na velmi dobré úrovni, o čemž svědčí průběžná šetření České školní inspekce a dalších 
kontrolních orgánů. 
S pozdravem 
PhDr. Ivan Langr 
 

  

 




