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Využití GIS pro pot�eby plánování vzd�lávací soustavy

Leoš K�e�ek

odbor školství, mládeže, t�lovýchovy a sportu

Krajský ú�ad Libereckého kraje

10. 1. 2007

Odbor školství, mládeže, t�lovýchovy a sportu Krajského ú�adu Libereckého kraje neprovozuje – prozatím 
– žádné mapové úlohy dostupné prost�ednictvím sít� Internet ve�ejnosti.

K prvnímu, vícemén� zásadnímu využití možností GIS došlo v souvislosti s plánováním vzd�lávací 
soustavy, konkrétn� segmentu st�edního vzd�lávání. To je – vedle legislativní úpravy – dané n�kolika 
faktory:

-kapacity st�edních škol a jejich využití,

-demografický vývoj, který v p�íštích p�ti letech podstatným zp�sobem zasáhne nejen Liberecký kraj, ale i 
�eskou republiku ve vztahu k potenciálnímu po�tu žák� st�edních škol (po�et žák� do roku 2011 klesne o 
1/3 sou�asného po�tu),

-nutnými zm�nami zam��ení vzd�lávací soustavy tak, aby byla schopna reagovat na m�nící se a zm�n�né 
podmínky spole�nosti a požadavky trhu práce.
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Liberecký kraj v Dlouhodobém zám�ru rozvoje vzd�lávání a rozvoje výchovn� – vzd�lávací soustavy 
(b�ezen 2006) vymezil parametry vzd�lávací soustavy s ohledem na kategorie vzd�lání, do nichž vstupují 
žáci 1. ro�níku.

Z uvedeného grafu jsou z�ejmé následující tendence �i závazné požadavky:

-zvýšení podílu žák� vstupujících do st�edního všeobecného vzd�lávání (laicky gymnázia a lycea - �ervená 
linie ozna�ená v legend� písmenem K), a to cca na dvojnásobek sou�asného stavu

-zachování �i mírný nár�st podílu žák� vstupujících do st�edního odborného vzd�lávání ukon�eného 
maturitou (žlutá a modrá linie)

-významný pokles podílu žák� st�edního vzd�lávání ukon�eného záv�re�nou zkouškou (laicky vyu�ení).

Na tomto míst� je vhodné podotknout, že Liberecký kraj je v tomto ohledu specifický: mezi kraji má nejvyšší 
podíl žák� st�edního vzd�lávání ukon�eného záv�re�nou zkouškou, na druhé stran� je p�edposlední mezi 
kraji, co se tý�e podílu žák� st�edního všeobecného vzd�lávání. Uvedený zám�r sm��uje k dosažení 
pr�m�rných hodnot v rámci �eské republiky, nikoli do obráceného extrému.

GIS byl v tomto ohledu využit pro revizi kapacit st�edních škol, identifikaci jejich prostorového rozložení 
(a�koli je pracovník�m odboru školství intuitivn� známa) a vytvo�ení scéná�� potenciálního vývoje.
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V první �ad� byla vytvo�ena sí� st�edních škol – jedná se body.

Zde již vzniká první „problém“, nebo� pro pot�eby plánování vzd�lávací soustavy nejsou 
ani tak podstatné p�esné lokalizace jednotlivých organizací, ale celkové kapacity v dané 
oblasti, respektive m�st�. Není považováno za zásadní, zda st�ední všeobecné 
vzd�lávání poskytuje x organizací v x budovách v x ulicích jednoho m�sta, rozhodující je 
celková kapacita dané kategorie �i zam��ení v celém m�st�.
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Z výše uvedeného d�vodu jsou údaje p�evedeny z jednotlivých organizací na jednotlivá 
místa – m�sta. 

Toto zobrazení vede zejména ke zjednodušení a zp�ehledn�ní situace.
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Následn� byly provedeny projekce podílu žák� z daného území v jednotlivých kategoriích 
(v p�ípad� „stavu“ se vychází z po�tu žák� dané kategorie vzd�lání ku celkovému po�tu 
žák� v dané oblasti, a to vždy pouze v prvním ro�níku studia, nebo� rozdílnost délky 
vzd�lávání neumož�uje pracovat s celkovým po�tem žák� ve všech ro�nících).
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V p�ípad� projekce jsou základem stávající kapacity st�edních škol. Porovnávány jsou s 
po�tem žák�, kte�í v p�íslušném roce v p�íslušné oblasti ukon�í základní vzd�lávání.

Tmavnutí podkladu – kartogram – umož�uje identifikovat oblasti, které jsou – v p�ípad� 
st�edního všeobecného vzd�lávání – poddimenzovány (Novoborsko a Frýdlantsko, v 
p�ípad� Železnobrodska – stálé bílé území – je pot�ebné uvést, že v dané oblasti 
ukon�uje základní vzd�lávání cca 100 žák� a nelze tedy p�edpokládat vznik další školy). 
Zobrazení je impulsem a podkladem pro návrh opat�ení, které povedou ke zvýšení 
kapacity dané kategorie.

Na druhé stran� také identifikuje oblasti, kde lze do budoucna ve vazb� na pokles po�tu 
žák� p�ekro�ení zamýšleného podílu a to významn�. Zde jsou naopak navrhována 
opat�ení, která by �ešila spíše omezení kapacity dané kategorie �i diverzifikaci 
vzd�lávacích p�íležitostí.
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Tento a následující slide obdobn� využívají projekce kapacit do území. Na dalším slidu je 
vhodné p�edem upozornit na zm�nu legendy – procent popula�ního ro�níku, které jsou 
schopny školy reprezentující danou kategorii vzd�lávání absorbovat, nebo� v n�kterých 
p�ípadech dospívá projekce k záv�ru, že kapacita je dosta�ující pro 110 a více procent 
populace, což je – bohužel – bez dovážení žák� z jiných území/z jiných kraj� 
nedosažitelné.
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Oba pr�m�ty – jak stavu, tak projekce budoucího vývoje umož�ují odhalit jednotlivé regionální disparity. 
P�i�emž se tyto regionální disparity nezakládají na skute�nosti, že v dané oblasti jsou žáci s 
„nižšími/vyššími“ p�edpoklady pro vzd�lávání �i k dosažení „vyššího/nižšího“ vzd�lání, ale jsou dány 
historicky vzniklými kapacitami st�edních škol. Zachovávání t�chto kapacit tak veskrze vede k zachovávání 
disparit, p�ípadn� k jejich prohlubování. A nesporným úkolem kraje je v oblasti vzd�lávání zajistit rovné 
p�íležitosti všem žák�m, ve své podstat� tak tyto disparity odstra�ovat.

Ovšem s ohledem na �ešenou problematiku jsme si p�i zpracovávání takových �i obdobných podklad� 
v�domi následujících problém�:

-a�koli disponujeme údaji za jednotlivé obce v p�ípad� základního vzd�lávání, pro pot�eby st�edního 
vzd�lávání není možno využít takové podrobnosti, jelikož v mnoha m�stech �i obcích st�ední školy v�bec 
nejsou, a�koli tamní žáci zcela jist� n�jaké st�ední školy navšt�vují

-na druhé stran� vytvo�ení v�tších celk� – v rámci hranic obcí s rozší�enou p�sobností – nem�že zcela 
korespondovat s p�irozenými spádovými oblastmi jednotlivých škol, nehled� na to, že mnohé školy jsou 
jediné svého zam��ení v celém kraji, p�ípadn� i v sousedících okresech

-žáci jako data nejsou p�ipraveni pro pot�eby využití GIS – nerespektují vymezené oblasti, pohybují se za 
vzd�láním po celém kraji, �ást z nich samoz�ejm� studuje i v krajích jiných/sousedních (obecn� 
p�edpokládáme a rámcov� máme doloženo, že po�et žák� odjížd�jících mimo kraj je cca roven po�tu žák�, 
kte�í za vzd�láváním do kraje dojíždí)

GIS má v této oblasti tyto a další limity, které jsou vyrovnávány nutnou osobní znalostí sít� st�edních škol 
(která se, ovšem, t�žko systematizuje a vizualizuje prost�ednictvím GIS).
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V záv�ru uve�me jednu z konkrétních, drobných analýz, zpracovanou vícemén� ad hoc
pro pot�eby diskutování jednoho z konkrétních opat�ení.

Je možné disponovat i p�esnými daty o bydlišti žák� st�edních škol, zobrazení 
prost�ednictvím aplikace GIS umož�uje definovat – v podstat� p�esn� – spádové území 
jednotlivých škol, což vyrovnává zkreslení zp�sobené arbitrárním správním vymezením 
n�kolika oblastí. Dokonce je využiteln�jší než – v p�ípad� vzd�lávání – také podstatný 
aspekt dopravní dostupnosti, kterou je možné vymezit  nap�íklad dobou p�epravy a op�t 
n�jak stanovenou limitní „vhodnou“ dobou. Ta bude vypo�ítána dle jízdního �ádu, ale již 
nebude zahrnovat skute�nou ochotu ob�an� - žák� za daným vzd�láním dojížd�t.

Tento konkrétní kartogram zobrazuje bydlišt� žák� jedné školy podle obor� – zde stupn� 
víceletého gymnázia (zelená a žlutá) a �ty�leté gymnázium (�ervená). Na první pohled je 
patrné, že víceleté gymnázium má spádovou oblast koncetrovan�jší na mnohem menší 
území než �ty�leté gymnázium. Zd�vodn�ní této skute�nosti – domnívám se - již není 
otázkou pro GIS.


