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MATEŘSKÉ ŠKOLY pomáhají nastartovat životní dráhu nejmenším a jejich ro-
dičům mohou ulevit od každodenních starostí.  Foto: Lubomír Maštera 

Městu se podařilo snížit počet 
dětí, pro které nezbylo místo v 
městských školkách. Zatímco vlo-
ni se do městských školek v Jihla-
vě nedostalo 480 dětí, tentokrát 
je to asi 150. Celkem bylo podáno 
778 žádostí, z toho 111 do obou 
jihlavských školek (MŠ Mozaika a 
MŠ Demlova), 75 dětí nesplňova-
lo podmínky pro přijetí. 

„Od loňska vzniklo v Jihlavě díky in-
vesticím ve výši 40 milionů korun do 
rekonstrukcí a rozšíření školek 225 no-
vých míst. Významný podíl na řešení 
situace ve školkách má také vznik 64 
míst v přípravných třídách základních 
škol, ve kterých stále ještě máme vol-
né kapacity,“ doplnil Tomáš Koukal, 
vedoucí odboru školství Magistrátu 
města Jihlavy.

Počet žádostí o umístění dětí do 
školek předčil očekávání. S největší 
pravděpodobností je za tím „umělé“ 
přehlašování dětí k trvalému poby-
tu do Jihlavy. „Měli jsme avizovaných 
680 dětí, tyto údaje získáváme z evi-

Počet dětí neumístěných do MŠ poklesl

dence obyvatel a jsou to jediné dostup-
né a věrohodné podklady, ale počet žá-
dostí letos dosáhl čísla 778. 

Už z minulého roku přitom eviduje-
me zajímavý úkaz: od ledna do doby 
zápisu rodiče z okolí hlásí své děti do 

Jihlavy k trvalému pobytu, třeba k pří-
buzným. Nic s tím nemůžeme udělat, 
zákon to umožňuje. Bohužel na tento 
jev nemůže město operativně reagovat, 
vytváření nových kapacit MŠ je dlou-
hodobá záležitost a nejde vyřešit bě-

hem půl roku,“ uvedl Tomáš Koukal. 
Vloni bylo takových „přistěhoval-

ců“ asi sedm desítek – a po zápisech 
z jihlavské evidence opět zmizeli. 
„Letos jsme si ověřili, že naše podezření 
bylo oprávněné,“ doplnil vedoucí od-
boru školství.

Svůj podíl na výsledku zápisu má i 
stanovisko ombudsmana, podle nějž 
je jediné nediskriminační kritérium 
věk dítěte. Veřejný ochránce práv se 
totiž neztotožnil s dříve uplatňova-
ným kritériem, podle něhož se snižo-
val nárok na umisťování dítěte rodi-
če, který byl s dalším potomkem na 
mateřské dovolené. Letos je přitom 
takových dětí ve školkách 229. „Těž-
ko někomu sahat do svědomí a každý 
má své důvody, ale výsledek by také 
vypadal jinak, kdyby rodiny „neodklá-
daly“ děti do školek jen z pohodlnosti,“ 
poznamenal Tomáš Koukal. 

Podle odhadů z populačních křivek 
by při současné kapacitě v roce 2014 
mohl být ve školkách počet míst 
stejný nebo vyšší, než bude poptáv-
ka. -rt-


