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Předškolní vzdělávání má ve vzdělá-
vacím systému nezastupitelnou roli. 
Význam tohoto stupně vzdělání spo-
čívá především v možnostech podpo-
ry rozvoje osobnosti dítěte a v podílu 
na jeho zdravém rozumovém, cito-
vém a tělesném vývoji, včetně pod-
pory rozvoje základních dovedností 
nebo vyrovnání přirozených nerov-
noměrností ve vývoji dětí. Je doplň-
kem rodinné výchovy před nástupem 
plnění povinné školní docházky.

Předškolní vzdělávání je zajišťová-
no především mateřskými školami. 
Mateřské školy jsou určeny pro před-
školní vzdělávání dětí ve věku od 3 do 
5, popř. 6 let. Jejich kapacita by tedy 
měla optimálně odrážet stav a pří-
padné změny v populaci dětí právě v 
tomto věku.

Počet dětí ve věku MŠ tedy 3-5le-
tých příp. 6letých začal postupně růst. 
Bylo zřejmé, že počet míst ve škol-
kách nebude stačit. Do této situace 
vstoupila i změna legislativy, v jejímž 
důsledku došlo ke snížení kapacity 
stávajících školek. Dalším problé-
mem byla skutečnost, že začaly do-
sluhovat budovy školek postavených 
v 60. a 70. letech 20. století a nastala 
potřeba tyto rekonstruovat v souladu 
hygienickými předpisy.

Od roku 2008 bylo vybudováno 
240 nových míst ve školkách (rozší-
ření MŠ Mahenova, MŠ Březinova 

114, zřízení MŠ Nad Plovárnou, vy-
budování úplně nové MŠ Demlova 
34a). Při hledání řešení možností 
rozšíření počtu míst ve školkách bylo 
přihlédnuto i k situaci, kdy několika 
školkám hrozilo uzavření z hygienic-
kých důvodů, a proto bylo rozhod-
nuto nákladem přibližně stejným, 
kolik by stála stavba nové školky (100 
míst) zrekonstruovat a rozšířit stávají-
cí školky (celkem o 150 míst, z toho 
50 - A. Důl již na podzim 2011, 50 
na Jarní v březnu 2012 a 50 na MŠ 
Resslova na podzim 2012). Toto roz-
hodnutí přinese kromě většího počtu 
nových míst i podstatné zlepšení pro-
středí ve stávajících školkách.

Toto řešení není konečné. Pozitiv-
ně se vyvíjí jednání s krajem Vyso-
čina o úpravě Domova mládeže Na 
Stoupách, kde by mohla být zřízena 
školka o kapacitě asi 50 míst. Dále se 
také vedení města vrátilo k přípravě 
výstavby nových kapacit přístavbou 
ZŠ Nad Plovárnou, kde by vzniklo 
dalších 100 míst pro MŠ. V jednání 
jsou i další možnosti rozšíření kapa-
cit: zřízení MŠ v ZŠ Kollárova a zříze-
ní nové školky ve Stříbrných terasách 
(bývalá Tesla).

Připravené rozšíření míst  v MŠ by 
v době asi dvou let mělo uspokojit 
zájem rodičů 3-5letých předškolních 
dětí na jejich umístění v mateřské 
škole – viz graf Kapacita...

Mateřské školky v Jihlavě a jejich kapacita

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že zlomový rok byl rok 2000, do kterého po-
čet narozených dětí meziročně klesal, a od tohoto roku naopak dochází každoroč-
ně k meziročnímu nárůstu. Ovšem nejvýznamnější nárůst nastal ve školním roce 
2008/2009, kdy přibylo téměř 100 dětí proti předchozímu školnímu roku. 

Podle dlouhodobé prognózy Ministerstva školství by měla tato tendence vývoje 
počtu dětí trvat do roku 2013 a poté má nastat významný pokles. 
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