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Úvod

Výroční zpráva o stavu rozvoji vzdělávací soustavy Libereckého kraje za školní rok 
2006 – 2007 (dále jen „výroční zpráva“) se předkládá v souladu s § 10 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
Rámcová struktura, obsah a postup zpracování výročních zpráv a termíny jejich předkládání jsou 
stanoveny Vyhláškou MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ze dne 27. prosince 2004.

Výroční zpráva hodnotí stav a změny ve vzdělávací soustavě, zejména změny ve struktuře 
vzdělávací nabídky se zaměřením na strukturu druhů a typů škol a školských zařízení za uplynulý 
školní rok (l. kapitola). Zachycuje současný stav a vyhodnocuje změny proti minulému vývoji 
v oblastech předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, včetně vzdělávání 
dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných. 
Zabývá se problematikou základního uměleckého, jazykového a zájmové vzdělávání, poradenských 
služeb a školských zařízení (2. kapitola).

Plnění dalších úkolů, například prevence sociálně patologických jevů, účast škol a školských zařízení
v soutěžích, projektech a akcích pořádaných ministerstvem školství nebo Libereckým krajem je 
obsahem 3. kapitoly. 

Účast a zapojení škol a školských zařízení do programů a projektů, ať již financovaných 
z grantového schématu Libereckého kraje či projektů z OP RLZ nebo SROP, je obsahem 
4. kapitoly. 

Oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebo vzdělávání dospělých, které je 
uskutečňováno v zařízeních zřizovaných Libereckým krajem, je popsána v 5. kapitole. 

Obsahem 6. kapitoly je hodnocení naplňování strategických směrů dlouhodobého záměru 
prostřednictvím účasti škol a školských zařízení v jednotlivých cílených projektech

7. kapitola je přehledem činností, které vykonává Odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje v oblasti kontrolní činnosti vůči školám zřizovaným 
Libereckým krajem, a činnostem souvisejícím s vyhlašování konkurzů na místa ředitelů škol 
a školských zařízení.    

Ekonomická část (8. kapitola) zachycuje finanční toky za kalendářní rok 2005, zvláště celkové 
výdaje na školy a školská zařízení zřizované krajem podle jednotlivých druhů škol a školských 
zařízení, neinvestiční výdaje škol a školských zařízení zřizovaných obcemi v členění na výdaje 
hrazené prostřednictvím krajských normativů. Shrnuje celkovou výši finančních prostředků 
poskytovaných ostatním zřizovatelům a přímé výdaje na vzdělávání na dítě, žáka a studenta 
u jednotlivých druhů škol a školských zařízení. 

Textová část je, pokud je to potřebné, doplněna tabulkami a grafy, které ilustrují popisovanou 
skutečnost, větší část tabulek je umístěna v samostatné příloze. V některých tabulkách jsou pro 
srovnání použity údaje z předcházejících školních roků, takže je možno sledovat vývojové řady za 
delší časové období. 

Při zpracování byly použity statistické údaje ze zahajovacích výkazů Ústavu pro informace ve 
vzdělávání, údaje ze Statistické ročenky a Výroční zprávy České školní inspekce, případně výtahy
z výročních zpráv jednotlivých příspěvkových organizací.
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1. Stav a změny ve vzdělávací soustavě Libereckého kraje

Do rejstříku škol a školských zařízení se ve sledovaném období promítl dokument Změny 
vzdělávací soustavy středních škol Libereckého kraje schválený zastupitelstvem  24. 4. 2007. 

Školy na území Libereckého kraje lze podle zřizovatele rozdělit na:

 školy a školská zařízení zřizované obcí,
 školy a školská zařízení zřizované krajem,
 školy a školská zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, dobrovolným svazkem 

obcí, registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění 
k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále jen soukromé školy 
a školská zařízení),

 školy a školská zařízení zřizované registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, 
kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále 
jen církevní školy a školská zařízení),

 školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvem.

1.1 Stav rejstříku škol 

1.1.1 Školy a školská zařízení zřizovaná obcemi

Obce v Libereckém kraji zřizují mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, zařízení 
školního stravování, školská zařízení pro zájmové vzdělávání, školská účelová zařízení, střední 
školy.

Tabulka 1.1: Počet škol a školských zařízení zřizovaných obcemi Libereckého kraje, 
stav k 31. 8. 2007
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Mateřská škola 41 2 4 18 5 6 5 11 9 16 117

Základní škola 30 3 5 15 11 5 5 8 7 12 101

ZŠ + MŠ 12 11 9 15 4 5 1 8 9 7 81

Základní škola a SŠ 1 1 2

Základní škola, SŠ a 
MŠ

1 1

Základní škola a ZUŠ 1 1

Základní škola, ZUŠ, 
MŠ

1 1 2

Základní umělecká 
škola

3 1 2 4 2 1 1 14

Středisko volného času 1 1 2 2 2 1 1 10

Školní jídelna 1 1 1 3

Celkem 89 20 22 56 20 17 11 32 28 37 332
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Přehled škol a školských zařízení zřizovaných obcemi v Libereckém kraji je uveden v Příloze č. 1.

1.1.2 Školy a školská zařízení zřizovaná krajem

Liberecký kraj je povinen zajistit podmínky pro uskutečňování středního a vyššího odborného 
vzdělávání, vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním 
znevýhodněním, dále jazykového, základního uměleckého a zájmového vzdělávání a pro výkon 
ústavní výchovy. Za tímto účelem zřizuje jako příspěvkové organizace:

 střední školy,
 vyšší odborné školy,
 mateřské, základní, střední školy a školská zařízení pro děti a žáky se zdravotním 

postižením,
 základní školy speciální,
 školy při zdravotnických zařízeních,
 školská výchovná a ubytovací zařízení a zařízení školního stravování pro děti, žáky 

a studenty škol, které zřizuje,
 jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky,
 základní umělecké školy,
 školská zařízení pro zájmové vzdělávání,
 dětské domovy,
 školská poradenská zařízení,
 zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 školská účelová zařízení.

Tabulka 1.2: Počty škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem, 
stav k 31. 8. 2007

Okres
Typ školy/školského 

zařízení/území Česká 
Lípa

Jablonec 
n. N.

Liberec Semily
Liberecký kraj

Gymnázia 2 3 3 3 11

Střední školy a VOŠ 6 5 10 7 28

Základní školy 1 4 5 3 13

Školská zařízení  (DM, DDM) 1 4 2 0 7

Školská zařízení (DD, PPP) 4 2 3 2 11

Ostatní školská zařízení (ZUŠ, 
CVLK)

0 3 1 0 4

Celkem 14 21 24 15 74

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem je uveden v Příloze č. 2.
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1.1.3 Školy a školská zařízení soukromé, zřizované MŠMT a církvemi

Tabulka 1.3: Počty soukromých škol a školských zařízení na území Libereckého
kraje, stav k 31. 08. 2007

Okres
Typ školy/školského 

zařízení/území Česká 
Lípa

Jablonec 
n. N. Liberec Semily

Liberecký kraj

Gymnázia 0 0 2 0 2

Střední školy a VOŠ 2 1 8 0 11

Základní školy 1 1 2 0 4

Mateřské školy 3 0 2 0 5

Školní jídelny 0 1 6 1 8

Středisko praktického vyučování 0 0 1 0 1

Celkem 6 3 21 1 31

Přehled soukromých škol a školských zařízení nacházejících se na území Libereckého kraje
je uveden v Příloze č. 3.

Tabulka 1.4: Počty církevních škol nacházejících se na území Libereckého kraje, 
stav k 31. 08. 2007

Okres
Typ školy/školského 

zařízení/území Česká 
Lípa

Jablonec 
n. N. Liberec Semily

Liberecký kraj

Základní školy 0 1 1 1 3

Přehled církevních škol nacházejících se na území Libereckého kraje je uveden v Příloze č. 4.

Tabulka 1.5: Počty školských zařízení zřizovaných MŠMT, která se nacházejí se na území 
Libereckého kraje, stav k 31. 08. 2007

Okres
Typ školy/školského 

zařízení/území Česká 
Lípa

Jablonec 
n. N.

Liberec Semily
Liberecký kraj

Školská zařízení pro výkon ústavní 
výchovy nebo ochranné výchovy 1 0 2 0 3

Přehled školských zařízení zřizovaných MŠMT, která se nacházejí na území Libereckého kraje je 
uveden v Příloze č. 5.
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1.2 Změny v rejstříku škol a školských zařízení

Všechny změny v rejstříku škol a školských zařízení, ke kterým za sledované období došlo, jsou 
v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 
a s dokumentem Změny vzdělávací soustavy středních škol Libereckého kraje.

1.2.1 Změny v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných obcemi

Ve školním roce 2006–2007 bylo v Libereckém kraji evidováno celkem 336 příspěvkových 
organizací. V tomto období  bylo podáno celkem 97 žádostí o změnu  zápisu v údajích v rejstříku 
škol  a školských zařízení. Žádosti se týkaly zejména navyšování a snižování kapacit jednotlivých 
škol a školských zařízení, změn ředitelů, změn názvů škol a typů školních jídelen a změn míst,  kde 
se poskytuje vzdělávání nebo školské služby. 

Do rejstříku škol a školských zařízení nebyla zapsána v tomto školním roce žádná nová příspěvková 
organizace, naopak došlo ke sloučení příspěvkových organizací:

 Základní škola Liberec, nám. Míru 212, která se s účinností k 1. 7. 2007 sloučila se Základní 
školou, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace

 Základní škola praktická a Praktická škola, Česká Lípa, Školní 2213, příspěvková organizace, 
která se s účinností k 1. 9. 2007 sloučila se Základní školou a Mateřskou školou, Česká Lípa, 
Moskevská 679, příspěvková organizace

 Základní škola Doksy, Komenského 47 – příspěvková organizace, která se s účinností 
k 1. 9. 2007 sloučila se Základní školou Karla Hynka Máchy Doksy, Valdštejnská 253, okres 
Česká Lípa – příspěvková organizace

Tabulka 1.6: Počet příspěvkových organizací zřizovaných obcemi Libereckého kraje, stav 
k 1. 1. 2007
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Mateřská škola 41 2 4 18 5 6 5 11 9 16 117

Základní škola 31 3 5 16 11 5 5 9 7 12 104

ZŠ + MŠ 12 11 9 16 4 5 1 8 9 7 82

Základní škola a SŠ 1 1 2

Základní škola a ZUŠ 1 1

Základní škola, ZUŠ, 
MŠ

1 1 2

Základní umělecká 
škola

3 1 2 4 2 1 1 14

Středisko volného 
času

1 1 2 2 2 1 1 10

Školní jídelna 1 1 1 3

Celkem 91 20 22 58 20 17 11 32 28 37 336
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1.2.2 Změny v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem

Příslušným správním úřadům bylo ve školním roce 2006/2007 předloženo 61 žádostí o provedení 
změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. Jednalo se zejména  o změny v zápisech oborů 
vzdělání - výmazy, zápisy, úpravy kapacit, dále o změny ředitelů, názvu školy, o zápis změn 
v místech,  kde se poskytuje vzdělávání nebo školské služby.

 V tomto školním roce byly zapsány tyto obory vzdělání: 

 39-41-L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov 
(Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3; Střední odborná 
škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707)

 79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné
(Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316)

 28-44-M/001 Aplikovaná chemie
(Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470)

 36-67-L/002 Stavební výroba  
69-53-E/502 Provoz domácnosti
26-51-H/001 Elektrikář
(Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607)

 16-01-M/002 Ochrana přírody a prostředí
(Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova  1387)

 53-44-M/006 Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka
(Integrovaná střední škola, Turnov, Alešova 1723)

 78-42-M/001 Technické lyceum
(Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852)

 79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce (francouzský jazyk), 
79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce (anglický jazyk) 
78-42-M/003 Pedagogické lyceum 
(Integrovaná střední škola, Liberec, Na Bojišti 15. Ke dni  29. 5. 2007 byl v důsledku zápisu 
uvedených oborů změněn název na Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na 
Bojišti 15.)

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo materiál Změny vzdělávací soustavy středních škol 
Libereckého kraje, v důsledku kterého došlo ke sloučení  těchto příspěvkových organizací:

S účinností k 1. 4. 2007 

 Střední škola lesnická, Hejnice, Lázeňská 349, příspěvková organizace se Střední školou 
hospodářskou, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

S účinností k 1. 7. 2007

 Střední odborné učiliště, Česká Lípa, Palackého nám. 545, příspěvková organizace se Střední 
odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková 
organizace 

 Střední škola, Doksy, Valdštejnská 183, příspěvková organizace se Střední odbornou školou, 
Česká Lípa, Lužická 588, příspěvková organizace 

 Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Liberec 8, Ještědská 358/100, 
příspěvková organizace se Střední školou stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, 
příspěvková organizace
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 Střední průmyslová škola strojnická, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková 
organizace se Střední školou technickou, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková 
organizace

 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Jablonec nad Nisou, Poštovní 
10, příspěvková organizace se Střední školou gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 
447/29, příspěvková organizace

1.2.3 Změny v rejstříku škol a školských zařízení soukromých a církevních

Soukromé školy a školská zařízení podaly ve školním roce 2006/2007 celkem 16 žádostí o změny 
v rejstříku škol a školských zařízení. Jednalo se především o úpravy kapacit studijních oborů, 
úpravy kapacit školních jídelen, změny sídla,  změny ředitele. Střední škole tvorby a  designu 
nábytku, s. r. o. byl proveden zápis nového oboru Konstrukce a tvorba nábytku. 

Euroregionálnímu gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické, s. r. o. se sídlem Radčice 152, 
Liberec 32 byla pro neuhrazené pohledávky nařízena exekuce. Zaměstnanci školy, kteří opakovaně 
neobdrželi mzdu, podali okamžitá zrušení pracovního poměru zaměstnancem. V důsledku toho 
škola nemohla zabezpečit výuku, neměla podmínky pro vykonávání činnosti, pro kterou byla 
zřízena. Převážná většina učitelů se rozhodla využít nabídky Libereckého kraje a pokračovat s dětmi 
ve výuce tam, kde bude krajem jako zřizovatelem vytvořena vyučovací kapacita identická 
s Euroregionálním gymnáziem. Liberecký kraj požádal o zápis studijních oborů na Střední 
odbornou školu a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15, kde byly potřebné materiálně technické 
podmínky.
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2. Stav a změny v oblastech vzdělávání

2.1 Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání vytváří předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, uskutečňuje se 
v mateřských školách, které se školským zákonem staly druhem školy. Vzdělávání se uskutečňuje 
podle vlastních školních vzdělávacích programů vycházejících z rámcových vzdělávacích programů. 
Školní programy dávají mateřských školám větší možnost při uplatňování nových metod a postupů 
a zároveň se výrazněji profilovat podle svých podmínek při respektování místních specifik 
a požadavků rodičů.

Vzdělávání probíhá ve třídách, do kterých se zařazují děti stejného nebo různého věku. Do běžných 
tříd mateřských škol se přijímají i děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pro těžší stupně 
postižení jsou zřizovány speciální mateřské školy.

Počty škol a dětí, které se účastní se předškolního vzdělávání, jsou uvedeny v tabulce 2.1.1. Příznivý 
demografický vývoj posledních několika let se zatím v počtech dětí účastnících se předškolního 
vzdělávání výrazně neprojevuje.

Tabulka 2.1.1: Vývoj počtu škol a dětí v předškolním vzdělávání

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

škol 262 260 213 208 208 203

dětí 11991 12105 12275 12327 12306 12336

Pozn.: Bez škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami; Zdroj: ÚIV

Ve školním roce 2006/2007 bylo v mateřských školách otevřeno 581 tříd, z toho 532 běžných tříd 
a 49 speciálních tříd. Ve srovnání s předcházejícím rokem jde o nárůst tří tříd (dvě běžné třídy, 
jedna speciální). Celkem se předškolního vzdělávání účastnilo 12 593 dětí, z toho v běžných třídách 
12030 dětí a ve speciálních třídách 563 dětí. Meziročně přibylo 84 dětí (80 v běžných třídách, 4 ve 
speciálních třídách). Rovněž došlo k nepatrnému navýšení průměrného počet dětí ve třídách 
běžných mateřských škol (z 22,50 na 22,61), ve speciálních třídách k mírnému poklesu - z 11,65 na 
11,49.

Podrobnější údaje v členění po obcích s rozšířenou působností jsou uvedeny v tabulce č. 2.1.2 
v příloze. 

Tabulka 2.1.3: Věková struktura dětí v předškolním vzdělávání

mladší 3leté 4leté 5leté 6leté starší
1214 3035 3580 3798 873 92005/2006
9,71 % 24,26 % 28,62 % 30,36 % 6,98 % 0,07 %
992 3177 3719 3728 964 132006/2007
7,88 % 25,23 % 29,53 % 29,60 % 7,66 % 0,10 %

Ve věkové struktuře dětí v předškolním vzdělávání meziročně došlo ke snížení počtu dětí mladších 
než tři roky, pro které nejsou mateřské školy určeny, a vzrostl podíl dětí starších než šest let, tedy 
zpravidla dětí po odkladu školní docházky, které se do mateřských škol vracejí. 

Podrobnější údaje v členění po obcích s rozšířenou působností jsou uvedeny v tabulce č. 2.1.4 
v příloze. 
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Vzdělávání děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Tabulka 2.1.5 zachycuje počty dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním vzdělávání
v členění podle obcí s rozšířenou působností. Údaje zahrnují všechny dětí docházející do běžných 
i speciálních mateřských škol bez rozlišení zřizovatele, kromě soukromých škol. V meziročním 
srovnání je patrný zvláštní jev, přestože dětí této věkové kategorie meziročně ve všech obcích 
přibylo (celkem o 727 dětí), procento dětí se speciálními vzdělávacími potřebami dětí se ve všech 
obcích snížilo. K největšímu úbytku dětí vyžadujících speciální vzdělávání dochází v Novém Boru, 
Jilemnici, Frýdlantu, České Lípě, Turnově.

Tabulka 2.1.5: Počty dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním vzdělávání

Počet všech dětí Celkem integrovaných 
dětí v %Obec s rozšířenou 

působností
2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07

Liberec 3580 3685 288 268 8,0 7,3

Frýdlant 683 778 33 20 4,8 2,6

Jablonec n. Nisou 1467 1522 67 56 4,6 3,7

Tanvald 597 604 6 2 1,0 0,3

Železný Brod 289 297 41 41 14,2 13,8

Česká Lípa 2097 2263 91 60 4,3 2,7

Nový Bor 583 724 67 30 11,5 4,1

Semily 752 778 72 68 9,6 8,7

Jilemnice 688 749 35 21 5,1 2,8

Turnov 902 965 60 51 6,7 5,3

Celkem 11638 12365 760 617 6,5 5,0
Pozn.: Zahrnuje děti docházejících do běžných i speciálních mateřských škol bez rozlišení zřizovatele, vyjma 
soukromých škol.

V předškolním vzdělávání dochází k největšímu poklesu počtu dětí s vývojovými poruchami, 
s vadami řeči a tělesným postižením. Naopak nejvyšší nárůst dětí je se souběžným postižením více 
vadami. 

Z tabulky je patrné, že dochází k poklesu dětí s vývojovými poruchami, tělesným postižením
a vadami řeči. Naopak nárůst je zaznamenám u dětí, které mají souběžné postižení více vadami 
a dětí se sluchovým postižením. Významnou roli zde bude hrát změna klasifikace postižení. 
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Tabulka 2.1.6: Děti vyžadujících speciální vzdělávaní v mateřských školách bez rozdílu 
zřizovatele, podle druhu postižení. 

Způsob integrace:

speciální třídy individuální speciální třídy individuálníDruh postižení

2005/2006 2006/2007

mentální 10 8 9 8

sluchové 8 2 11 6

zrakové 0 8 0 5

vady řeči 323 83 333 54

tělesné 36 11 25 5

souběžné více 
vadami 90 20 102 20

vývojové 
poruchy 48 18 27 4

autismus 7 0 10 0

třídy v DD 5 0 7 0

Celkem 527 150 524 102

2.2 Základní vzdělávání

Soustava škol poskytujících základní vzdělávání zahrnuje jak základní školy (s oborem vzdělání 79-
01-C/01), tak speciální školy (s oborem vzdělání 79-01-B/01). Tabulka 2.2.1 zachycuje vývoj počtu 
škol, tříd a žáků za období od školního roku 2002/2003 až 2006/2007. Klesajícímu počtu žáků 
v základním vzdělávání odpovídají počty škol a tříd. 

Tabulka 2.2.1: Vývoj počtu škol, tříd a žáků v základním vzdělávání

Školní rok škol tříd žáků meziroční úbytek
žáků

2002/2003 252 2349 45574

2003/2004 247 2262 43882 - 1692

2004/2005 242 2151 42288 - 1594

2005/2006 226 2054 40430 - 1858

2006/2007 209 2007 38757 - 1673

Zdroj: Ročenky ÚIV 

Dlouhodobě nepříznivý demografický vývoj dosáhne svého minima v letech 2009 – 2011. V tabulce
2.2.2 a podrobněji v tabulce 2.2.3 v příloze jsou uvedeny počty žáků v jednotlivých ročnících.
Z údajů vyplývá, že nejvíce žáků dochází do 7. až 9. ročníků, s maximem v 8. ročníků, nejnižší počty 
jsou ve 2. a 3. ročníku. Nastupující první ročník je početně silnější, nedosahuje však hodnot ročníků 
vycházejících, rozdíl činí 10 %.

Ve školním roce 2006/2007 se základního vzdělávání účastnilo 38757 žáků, z toho v oboru 
vzdělávání základní škola 38481 žáků a v oboru vzdělávání speciální škola 276 žáků. Povinnou 
školní docházku plní v běžných třídách 36501 žáků a ve speciálních třídách 2256 žáků. 
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Tabulka 2.2.2:  Počty žáků v jednotlivých ročnících školní docházky v základních školách

Školní rok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2005/2006 4205 3986 4124 4255 4328 4694 4930 4954 4838
2006/2007 4163 4135 3971 4109 4227 4033 4646 4848 4598
Zdroj: Ročenky ÚIV 

Žáci mohou plnit povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky a ve své 
kmenové škole konají zkoušky z vybraných předmětů (vzdělávání podle § 38 školského zákona).
Školský zákon připouští i jiný způsob plnění školní docházky. Žáky prvního stupně základní školy
lze vzdělávat v tzv. domácí vzdělávání (podle § 41) a žáky s hlubokým mentálním postižením lze 
vzdělávat individuálně podle duševních a fyzických možností (vzdělávání podle § 38). Absolventi 
základní školy, kteří nezískali stupeň základního vzdělání, mají možnost si vzdělání doplnit 
v kurzech organizovaných základní nebo střední školou. Kurzy pro získání základního vzdělání byly 
ve školním roce 2006/2007 otevřeny v Základní škole, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková 
organizace a Základní škole, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace.

Podrobnější údaje o počtech žáků v základním vzdělávání v členění podle obcí s rozšířenou 
působností jsou uvedeny v tabulce 2.2.5 v příloze. 

Tabulka 2.2.4 Počty žáků v základním vzdělávání 

2005/2006 2006/2007

Počty žáků, kteří nastoupili do 1. ročníku 4205 4163

Počet žáků v základním vzdělávání celkem * 38757

    z toho v oboru vzdělávání základní škola * 38481

   v oboru vzdělávání speciální škola * 276

Plnění školní docházky

    v běžných třídách 37975 36501

    ve speciálních třídách 2370 2256

    v kurzech pro získání základního vzdělání 15 23

podle § 38 ŠZ (v zahraničí) 102 56

podle § 41 ŠZ (domácí vzdělávání) 33 30

podle § 42 ŠZ (žáci s hlubokým mentálním postižením) 10 28
Zdroj: výkonové ukazatele ÚIV; 
Pozn.: * údaje v této skladbě nebyly v daném školním roce shromažďovány

Údaje počtech škol, tříd a žáků pouze v základních školách zřizovaných obcemi jsou v tabulkách 
2.2.6, 2.2.7 a 2.2.8 v příloze. 

Základních škol zřizovaných obcemi bylo 189, do tohoto počtu jsou zahrnuty jak úplné základní 
školy s 1. až 9. ročníkem, tak neúplné základní školy pouze s úplným prvním stupněm (1.–5. ročník) 
nebo pouze s některými třídami prvního stupně (malotřídní školy, ve kterých jsou v jedné třídě 
vyučováni žáci více ročníků). 
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Základní školy zřizované obcemi:

Tříd Žáků

Škol
celkem I. 

stupeň
II. 

stupeň
I.

stupeň

na třídu 
–

I.stupeň

II.
stupeň

na třídu 
–

II.stupeň
Celkem

na 
třídu –
škola

189 1752 986 766 19593 19,87 17059 22,27 36652 20,92

Podrobnější údaje v členění podle obcí s rozšířenou působností jsou uvedeny v tabulce 2.2.6
v příloze. 

Přes 40% základních škol tvoří školy pouze se třídami I. stupně, nejvíce na Českolipsku 
a Turnovsku. Statisticky průměrná škola s třídami prvního stupně je však dvoutřídní a dochází do ní 
14,5 žáka.

Počet tříd Počet žákůŠkol
celkem I. stupně I. stupně na jednu třídu

78 175 175 2495 14,26

Podrobnější údaje v členění podle obcí s rozšířenou působností jsou uvedeny v tabulce 2.2.7
v příloze. 

Mezi úplnými základními školami převládají školy s devíti třídami (tj. školy, do kterých dochází mezi 
150 až 250 žáky v závislosti na naplněnosti tříd), takových škol je v Libereckém kraji jedna pětina, 
patrný je ještě větší počet škol s 18 třídami (dvě paralelní třídy v jednom ročníku), kterých je jedna 
desetina z celkového počtu úplných škol.

Statisticky průměrná základní škola má však pouze 8 tříd a navštěvuje ji 180 žáků. (o 15  % méně 
než činí republikový průměr). Z ekonomického hlediska jsou optimální školy nad 300 žáků, kterých 
je v kraji 35 %, nejvíce v samotném městu Liberec (60 %), nejméně na Semilsku a Jilemnicku.

Tříd Žáků

Škol
celkem I. 

stupeň
II. 

stupeň
I.stupeň

na třídu 
–

I.stupeň
II.stupeň

na třídu 
–

II.stupeň
Celkem

na 
třídu –
škola

111 914 468 446 9821 20,99 9951 22,31 19772 21,63

Podrobnější údaje v členění podle obcí s rozšířenou působností jsou uvedeny v tabulce 2.2.8
v příloze. 

Počty tříd a žáků zařazených do rozšířené výuky některého předmětu jsou zachyceny v tabulce 
2.2.9. V nabídce zcela převládá výuka cizího jazyka (93 tříd), nejvíce anglického jazyka (47 tříd), 
a tělesná výchova se zaměřením na konkrétní sporty (65 tříd). 

Sledovaným jevem je počet žáků odcházejících ze základních škol na víceletá, převážně osmiletá 
gymnázia. Všech 11 gymnázií v Libereckém kraji otevírá každoročně po jedné třídě osmiletého 
gymnaziálního studia.. Počet přijatých žáků osmiletého gymnázia meziročně poklesl o 20, ale poměr 
k počtu žáků příslušného ročníku základních škol se zvýšil z 7,49 % na 8,19 %, neboť při stejném 
počtu otevíraných tříd ubývá žáků v základních školách. Šestiletý gymnaziální program se otvírá 
pouze na jedné škole – Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci. Více údajů je uvedeno v tabulce 2.2.10.
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Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v základním vzdělávání

V tabulce 2.2.11 jsou uvedena počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základním 
vzdělávání v členění podle obcí s rozšířenou působností. Údaje zahrnují všechny žáky docházející 
do běžných i speciálních základních škol bez rozlišení zřizovatele, kromě soukromých škol.

I zde je patrný meziroční úbytek žáků této věkové kategorie, počty žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami se meziročně snížily o 0,4 %, v některých obcích toto procento narostlo (Jablonec nad 
Nisou, Tanvald, Železný Brod). Poměr mezi formou skupinové a individuální integrace se výrazně 
nezměnil. 

Tabulka 2.2.11: Počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základním vzdělávání

Počet všech dětí Celkem integrovaných 
dětí

v %Obec s rozšířenou 
působností

2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07

Liberec 12211 11909 1278 1184 10,5 9,9

Frýdlant 2561 2494 240 223 9,4 8,9

Jablonec n. Nisou 4629 4499 391 391 8,5 8,7

Tanvald 2157 1895 132 128 6,1 6,8

Železný Brod 1007 973 66 68 6,6 7,0

Česká Lípa 7635 7266 615 539 8,1 7,0

Nový Bor 2438 2370 156 105 6,4 4,4

Semily 2428 2321 210 157 8,6 6,8

Jilemnice 2202 2112 225 166 10,2 7,9

Turnov 2839 2705 271 185 7,6 6,8

Celkem 40107 38544 3530 3116 8,8 8,1

Tabulka 2.2.12: Žáci vyžadujících speciální péči v základních školách podle druhu 
postižení, bez rozdílu zřizovatele. 

Způsob integrace

speciální třídy individuální speciální třídy individuálníDruh postižení:

2005/2006 2006/2007

mentální 1529 38 1416 33

sluchové 64 35 38 34

zrakové 0 23 2 23

vady řeči 71 18 67 13

tělesné 108 85 68 86

souběžné více 
vadami 151 32 207 23

vývojové por. 
učení a chování

339 980 341 785

autismus 32 5 38 7

Celkem 2294 1216 2177 1004



Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2006-2007
Projednáno v Zastupitelstvu Libereckého kraje 25. března 2008

17

Jak vyplývá z tabulky, klesl počet žáků s vývojovými poruchami učení a chování, žáků s mentálním 
postižením a tělesným postižením. Nárůst je zaznamenán u žáků s kombinovanými vadami a mírný 
nárůst je zaznamenám u žáků s autismem. Významnou roli zde bude hrát přehodnocení míry 
postižení. 

V této tabulce jsou započítáni všichni žáci, kteří dochází do běžných základních škol i speciálních 
škol bez rozdílu zřizovatele. Ve školním roce 2005/2006 navštěvovalo základní školy celkem 3510 
žáků, kteří byli zařazeni do programu speciálního vzdělávání. Ve školním roce 2006/07 dochází 
k úbytku a jednotlivé základní školy navštěvuje celkem 3181 žáků, kteří požadují speciální 
vzdělávací potřeby. V této tabulce je patrný nárůst žáků se souběžným postižením více vadami. 
K největšímu úbytku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dochází u žáků s vývojovými 
poruchami učení a chování a žáků s mentálním postižením.

2.3 Střední vzdělávání

Na území Libereckého kraje k 1. 9. 2006 působilo 62 středních škol. Liberecký kraj zřizoval 
45 středních škol, 13 škol zřizovala soukromá osoba, tři školy obec a jednu ministerstvo školství. 
Počet středních škol se k 31. 8. 2007 v porovnání se stavem k 31. 8. 2006  v důsledku slučování škol 
snížil o 6, a to na 56 škol. Přehled všech škol a školských zařízení je uveden v příloze č. 2. 

Soustava oborů vzdělávání člení jednotlivé obory středního vzdělávání podle stupně dosaženého 
vzdělání do kategorií:

Dosažený stupeň vzdělání Kategorie oboru

obory vzdělání poskytujících střední vzdělání kategorie J

obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem kategorie E, H

obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou kategorie M, K, L0

obory vzdělání nástavbového studia kategorie L5

Tabulka 2.3.1: Počty škol, tříd a žáků v jednotlivých kategoriích oborů vzdělání a forem 
vzdělávání

2005/2006 2006/2007 Meziroční rozdíl

Počet žáků podle kategorie vzdělání
     - kategorie C 28 38 10
     - kategorie D 16 8 -8
     - kategorie J 68 32 -36
     - kategorie E 803 780 -23
     - kategorie H 5 839 5 716 -123
     - kategorie L0 885 944 59
     - kategorie M 8 246 8 451 205
     - kategorie K 4 843 4 866 23
…….z toho nižší stupeň 1614 1 569 -45
     - kategorie L5 1 960 1 630 -330
Pozn.: Kategorie oborů jsou v souladu s Nařízením vlády č. 689/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Ve středních školách všech typů bez rozdílu zřizovatele se v Libereckém kraji vzdělávalo 22 465 
žáků. V počtu žáků tedy zatím nenastal výrazný úbytek. Je však patrný postupný přesun žáků ve 
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prospěch středního vzdělávání s maturitní zkouškou. Také počet tříd zůstal zhruba na stejné úrovni 
jako v loňském školním roce.

Důležitým ukazatelem, který vypovídá o trendu středního školství v kraji, je počet žáků přijímaných 
do prvních ročníků. 

Zatímco ve školním roce 2005/2006 se v prvních ročnících vzdělávalo 5 715 žáků, ve sledovaném 
období to bylo 5 834 žáků, tj. o 119 žáků více. Do těchto počtů se nezahrnují žáci nástavbového 
studia.

I nadále pokračoval trend růstu počtu žáků v prvních ročnících oborů poskytujících střední vzdělání 
s maturitní zkouškou, což souvisí především s preferencemi žáků a požadavky trhu práce. 

Tabulka 2.3.2: Počty tříd a žáků v jednotlivých kategoriích oborů a forem studia ve 
středních školách zřizovaných Libereckým krajem 

Forma studia 2005/2006 2006/2007 Meziroční rozdíl
denní 21 472 21 357 -115
dálkové 1026 932 -94
externí 8 0 -8
večerní 182 176 -6
celkem 22 688 22 465 -223

Ve školním roce 2006/2007 se v prvních ročnících maturitních oborů (obory kategorie K, M, L0) 
vzdělávalo 3 367 žáků, v porovnání s rokem 2005/2006 se tento počet zvýšil o 132 žáků 
(tj. o 4,1 %). Počet žáků v prvních ročnících oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem 
(obory kategorie H, E) zůstal téměř na stejné úrovni jako v předchozím období. 

V porovnání s republikovými hodnotami je Liberecký kraj co se týká počtu žáků v prvních 
ročnících maturitních oborů vzdělání stále pod republikovým průměrem.

Z hlediska oborové struktury žáků přijatých do prvních ročníků bylo v kategorii maturitních oborů
K a M (graf č. 2.3.1 v příloze) nejvíce žáků přijato do skupiny oborů Obecná příprava, tj. oborů 
gymnázií (14,9 %), což přesto nedosahovalo na republikovou hodnotu (19,3 %). Následovaly 
skupiny Ekonomika a administrativa (9,7 %), Obecně odborná příprava, tj. obory lyceí (4,0 %), 
Umění a užité umění (3,5 %), Strojírenství a strojírenská výroba (3,2 %), Gastronomie, hotelnictví a 
turismus (3,1 %). Do kategorie K a M bylo celkem přijato 3 091 žáků (tj. 53 %). Z hlediska 
republikového průměru (59 %) jsou však tyto obory zastoupeny  stále nedostatečně.

Skupina oborů Umění a užité umění je v Libereckém kraji velmi významná. Jedná se o obory –
průmyslové a uměleckořemeslné zpracování skla, bižuterie, kovů a drahých kamenů, které jsou 
ekonomicky velmi náročné, avšak typické pro tento region.

V kategorii maturitních oborů L0 (graf 2.3.2 v příloze) bylo nejvíce žáků přijato do skupiny oborů 
Strojírenství a strojírenská výroba (1,3 %). Stejným podílem (1 %) pak byly zastoupeny skupiny 
oborů Elektrotechnika, telekomunikační výpočetní technika, Speciální a interdisciplinární obory 
a Obchod. Do této kategorie bylo přijato 276 žáků (tj. 5 %), což z hlediska průměrné hodnoty v ČR 
(8 %) nelze považovat za optimální.

Na druhé straně počty žáků v prvních ročnících oborů poskytujících střední vzdělání s výučním 
listem – kategorie H a E (graf 2.3.3 v příloze) – byly nad průměrem republiky. Tyto počty v kraji 
představovaly  2 435 žáků (tj. 42 %), což bylo více než průměr v ČR (32 %).

Nejvýrazněji byly zastoupeny obory skupiny Gastronomie, hotelnictví a turismus (9,5 %), 
následovalo Strojírenství a strojírenská výroba (8,2 %), Stavebnictví, geodézie a kartografie (4,2 %), 
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (3,6 %).
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Z oborů, které poskytují pouze střední vzdělání – kategorie J, C a D – byly v kraji první ročníky 
pouze dvou skupin oborů (graf 2.3.4 v příloze), a to Obecně odborná příprava (0,3 %) 
a Ekonomika a administrativa (0,2 %). Do této kategorie bylo přijato 32 žáků, přičemž podíl byl 
téměř shodný s republikovým průměrem.

Z hlediska nástavbového studia – kategorie L5 (graf. 2.3.5 v příloze) – bylo z celkového počtu 390 
přijatých žáků tradičně nejvíce žáků přijato do oborů skupiny Podnikání v oborech, odvětvích 
(76,2 %). Do oboru Podnikání za předpokladu splnění podmínek přijímacího řízení lze totiž 
přijmout absolventa jakéhokoliv oboru s výučním listem. Žák získává ekonomické vzdělání, které 
mu umožňuje podnikání v oboru, ve kterém se vyučil. Problémem však zůstává financování, neboť 
na tento typ studia ministerstvo školství neposkytuje žádné finanční prostředky.

Z projekce (graf 2.3.6 v příloze) je zřejmé, že zatím nenastal přesun absolventů ve prospěch 
středního vzdělání s maturitní zkouškou. Procentuální podíl absolventů maturitních oborů (obory 
kategorie K, M, L0) na celkovém počtu absolventů všech oborů v kraji oproti předchozímu období 
zůstal na stejné úrovni.

Žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami 

Tabulka 2.3.7: Počty žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním 
a vyšším odborném vzdělávání 

Počet všech žáků Z toho integrovaných v %

2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07

gymnázia 4499 4542 4 8 0,09 0,18

SOU 8844 7114 568 563 6,42 0,09

SOŠ 6747 6772 49 112 0,72 1,65

VOŠ 500 488 0 0 0,00 0,00

SOŠ obecní 130 128 20 21 15,38 16,40

Celkem 20720 21357 641 683 3,09 3,20

Tabulka 2.3.8: Počty žáků a s studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním 
a vyšším odborném vzdělávání podle druhu postižení , bez rozdílu zřizovatele. 

Způsob integrace

speciální třídy individuální speciální třídy individuálníDruh postižení

2005/2006 2006/2007

mentální 518 0 531 0

sluchové 0 7 0 10

zrakové 0 1 0 1

tělesné 25 15 32 14

souběžné více 
vadami

0 0 0 1

vývojové por. 
Učení a chování

0 54 0 94

autismus 0 0 0 0

Celkem 543 77 536 120
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V oblasti středního vzdělávání dochází, kromě studentů se zrakovým postižením, k nárůstů 
studentů vyžadujících speciální vzdělávací potřeby.  

2.4 Vyšší odborné vzdělávání

Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním 
vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných 
činností. Ve srovnání s bakalářskými programy vysokých škol jde o vzdělávání více prakticky 
zaměřené. Denní studium je zpravidla 3leté, dálková forma je o půl roku delší.

V Libereckém kraji působilo, stejně jako ve školním roce 2005/2006, osm vyšších odborných škol. 
Šest z nich zřizuje Liberecký kraj a dvě jsou zřizované soukromou osobou. Většina z nich (sedm) je 
součástí subjektu, který vykonává činnost střední školy, pouze jedna působí jako samostatná vyšší 
odborná škola.

Tabulka 2.4.1: Počet studentů v jednotlivých formách vzdělávání ve vyšších odborných 
školách

2005/2006 2006/2007 Meziroční rozdíl
Školní rok / počet škol / forma studia

8 8 0

denní forma 718 715 -3

dálková forma 33 61 28Počet studentů

celkem 751 776 25

Vyšší odborné školy navštěvovalo ve školním roce 2006/2007 776 studentů, tj. pouze o 25 studentů 
více než v předchozím školním roce. V denní formě vzdělávání nedošlo k výraznému poklesu 
studentů (pokles o 3), naopak se mírně zvýšil počet studentů, kteří se vzdělávají formou dálkového 
vzdělávání, a to o 28. Přitom se počet vyšších odborných škol nezměnil. Z předložených dat je tedy 
patrné, že počet studentů, kteří navštěvovali vyšší odborné školy ve školním roce 2006/2007, resp. 
2005/2006 je prakticky totožný. 

Tabulka 2.4.2: Počet studentů vyšších odborných škol dle jednotlivých skupin oborů

Skupiny oborů 2005/2006 2006/2007 Meziroční 
rozdíl

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní 
technika

50 43 -7

53 Zdravotnictví 62 61 -1

63 Ekonomika a administrativa 393 425 32

68 Právo, právní a veřejnoprávní činnost 101 95 -6

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 58 72 14

82 Umění a užité umění 87 80 -7

Z hlediska zastoupení jednotlivých skupin oborů vzdělání vykazoval největší počet studentů 
tradičně obor Ekonomika a administrativa. Meziročně se zvýšil počet studentů v této skupině o 32, 
a to z 393 na 425. Nárůst byl zaznamenán také u oborů v oblasti sociální péče (14 studentů). 
V ostatních oblastech došlo k mírnému poklesu počtu studentů. Největší meziroční úbytek byl 
zaznamenán u oborů Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a Umění a užité umění 
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(v obou případech o 7 studentů). Nejmenší zastoupení z hlediska počtu studentů pak vykazoval 
obor Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (43 studentů).

Tabulka 2.4.3: Počet studentů přijatých do 1. ročníku vyšších odborných škol dle 
jednotlivých skupin oborů 

Skupiny oborů 2005/2006 2006/2007 Meziroční 
rozdíl

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní 
technika 31 18 -13

53 Zdravotnictví 31 22 -9

63 Ekonomika a administrativa 121 138 17

68 Právo, právní a veřejnoprávní činnost 48 36 -12

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 32 31 -1

82 Umění a užité umění 37 30 -7

Celkem 300 275 -25

Vyšší odborné školy v Libereckém kraji nabízely celkem 10 oborů vzdělání ze 6 skupin oborů 
vzdělání. Rozložení struktury oborů a počty přijatých žáků do prvních ročníků vyšších odborných 
škol ve skupině oborů N zobrazuje graf č. 2. 4. 1 a tabulka č. 2.4.3.

Největší zájem o studium a rovněž největší počet přijatých studentů do prvního ročníku vyššího 
odborného vzdělávání zaznamenal obor Ekonomika a administrativa (50,2 %), což je téměř o 31 % 
více, než činil celorepublikový průměr (19,5 %). Oproti školnímu roku 2005/2006, kdy počet 
přijatých studentů do prvního ročníku představoval 40,3 %, došlo k nárůstu počtu studentů o téměř 
10%. Následovaly obory Právo, právní a veřejnosprávní činnost (13,1 %, průměr ČR činil 7,8 %), 
Pedagogika, učitelství a sociální péče (11,3 %, průměr ČR činil 13,4 %) a Umění a užité umění 
(10,9 %, průměr ČR činil 5 %). 

Naopak nejnižší počty studentů přijatých do prvního ročníku zaznamenaly ve skupině oborů 
Zdravotnictví a Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, tj. 8,0 %, resp. 6,5 %. 
V případě oboru Zdravotnictví jsou počty studentů pod celorepublikovým průměrem o téměř 11 % 
a oproti školnímu roku 2005/2006 došlo k poklesu o 2,3 %. Obor Elektrotechnika, 
telekomunikační a výpočetní technika je se svým podílem 6,5 % téměř totožný s průměrem ČR (6,3
%). Meziroční pokles pak činil 3,8 %.

Ve školním roce 2006/2007 se sedm vyšších odborných škol a jedna soukromá střední škola 
zapojily do projektu „Příprava vzdělávacích programů pro vyšší odborné školy Libereckého kraje“. 
Cílem tohoto projektu je připravit nové nebo inovované vzdělávací programy pro vyšší odborné 
školy a získat akreditaci. 

2.5 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků 
a studentů nadaných

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v sobě zahrnuje předškolní, 
základní a střední vzdělávání a uskutečňuje se v mateřských školách speciálních, základních školách 
praktických, základních školách speciálních, odborných učilištích a praktických školách. 
V Libereckém kraji jsou zřízeny speciální školy se zaměřením: pro děti, žáky a studenty s vadami 
řeči, sluchu, zraku, tělesným i mentálním postižením, kombinovanými vadami či autismem. 
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Specifikem speciálního školství je výuka ve třídách se sníženým počtem dětí nebo žáků, trvalá 
součinnost s odbornými poradenskými zařízeními či využívání asistentů pedagoga při výuce. 
Speciální školství je proto z hlediska financování výrazně dražší, k základní částce na žáka se 
přidávají stanovené násobky základních normativů dle postižení a typu školy. Dlouhodobým 
trendem je snaha o individuální integraci dětí a žáků se speciálními vzděláváním potřebami do 
běžných tříd a škol, případně i školských zařízení. 

Tabulka 2.5.1: Počty dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Počet všech žáků Celkem integrovaných žáků

2005/06 2006/07 2005/06 2006/07

mateřské školy 11334 12593 471 619

speciální MŠ – obecní 164 134 122 120

speciální MŠ – krajské 140 52 140 52

ZŠ praktické – obecní 806 746 806 746

ZŠ praktické – krajské 955 580 955 580

základní školy 38080 38757 1501 3260

střední školy 20720 21357 641 683

ZŠ speciální 266 512 266 512

Celkem 72465 74731 4902 6512
Pozn.: obecní – zřizované obcemi, krajské – zřizované Libereckým krajem

Děti, žáci a studenti jsou integrováni do běžných tříd mateřských, základních a středních škol. 
Záleží na kvalitní práci výchovných poradců, školních psychologů, pedagogicko-psychologických 
poraden, speciálně pedagogických center a především pedagogů pracujících s konkrétními dětmi,
žáky a studenty, ale také na spolupráci s rodiči. Někteří rodiče si nepřejí, aby jejich žákům, zejména 
jedná-li se o lehčí druhy postižení, byla věnována zvýšená péče. Škola se při vzdělávání těchto žáků 
řídí doporučeními pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra. Jsou 
zpracovávány individuálně vzdělávací plány, jejich plnění sleduje především výchovný poradce. 
Vztah mezi celkovým počtem dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří 
jsou vzdělávání v jednotlivých stupních vzdělávání, k počtu intaktních žáků uvádí tabulka „Počty 
dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami“. Z této tabulky je patrné  snížení počtu 
dětí ve speciálních mateřských školách zřizovaných obcemi, což je dáno tím, že se transformovaly 
na běžné mateřské školy se speciálními třídami.

Poměrně výrazná změna počtu žáků v základních školách speciálních je dána změnou označování 
těchto škol a jiným způsobem vykazování. Ve všech věkových kategoriích se promítá úbytek počtu 
dětí a žáků v důsledku demografického vývoje. 

Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami může probíhat formou skupinové 
nebo individuální integrace. Individuální integrace žáků je nejrozšířenější v základním vzdělávání, 
zhruba 54 % žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je ve speciálních třídách a 46 % žáků se 
vzdělává formou individuální integrace. 

V běžných mateřských školách je 80,5 % dětí, které vyžadují speciální vzdělávání,  ve speciálních 
třídách  a jen 19,5 % dětí se vzdělává  formou individuální integrace. Pro přesnější přehled  uvádíme 
i děti, žáky a studenty podle druhu postižení ve školním roce 2006/07, bez rozdílu zřizovatele.

Z celkového počtu 12 593 dětí, které dochází do mateřských v Libereckém kraji je 626 dětí 
zdravotně postižených, což činí 4,97 % z celkového počtu dětí, které dochází do mateřských škol. 
Nejvíce zdravotně postižených žáků 3 181 tj. 8,21 % z celkového počtu 38 757 žáků dochází do 
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základních škol. Nejméně zdravotně postižených studentů je na středních školách. Z celkového 
počtu 21 357 studentů je 683 zdravotně postižených tj. 3,19%.

Tabulka 2.5.2: Děti, žáci a studenti podle druhu postižení

Mateřské školy Základní školy Střední školy
Druh 

postižení Speciální 
třídy

Individuální 
integrace

Speciální 
třídy

Individuální 
integrace

Speciální 
třídy

Individuální 
integrace

Celkem

mentální 9 8 1416 33 531 0 1997

z toho těžké 
mentální

4 1 132 2 0 0 139

hluboké 
mentální

6 0 0 0 6

sluchové 11 6 38 34 0 10 99

z toho neslyšící 9 2 20 4 0 0 35

zrakové 0 5 2 23 0 1 31

z toho 
nevidomí

0 3 0 4 0 1 8

vady řeči 333 54 67 13 0 0 467

z toho těžké 56 6 2 0 0 0 64

tělesné 25 5 68 86 32 14 230

z toho těžké 8 2 19 21 0 2 52

kombinované 
vady

102 20 207 23 0 1 353

z toho 
hluchoslepé

0 0 1 0 0 0 1

vývojové 
poruchy

27 4 341 785 0 94 1251

autismus 10 0 38 7 0 0 55

třídy v DD 7 0 0 0 0 7

Celkem 524 102 2177 1004 563 120 4490

Zdroj: Zahajovací výkazy k 30.9.2006

Z celkového počtu 72 707 dětí, žáků a studentů je 4 490 dětí, žáků a studentů se zdravotním 
postižením tj. 6,18 % z celkového počtu dětí, žáků a studentů. 

Přehled speciálních škol zřizovaných Libereckým krajem a obcemi je uveden v tabulce 2.5.3 
v příloze. 

2.5.1 Pedagogická asistence

Zřídit funkci asistenta pedagoga může ředitel mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy ve 
třídě nebo studijní skupině, ve které se dítě (žák, student) se speciálními vzdělávacími potřebami 
vzdělává, a to v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším 
odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), zákonem č. 563/2004 
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Sb., o pedagogických pracovnících a Vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů 
se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Asistent 
pedagoga pro děti a žáky se zdravotním postižením či se sociálním znevýhodněním v Libereckém 
kraji působí celkem na 41 školách s celkovým úvazkem 30,75 asistentů pedagoga. Počet asistentů 
pedagoga v jednotlivých školách a rozsah asistenční služby odpovídá typu a charakteru školy, typu 
a stupni zdravotního postižení žáků. Asistenti pedagoga jsou také využíváni při práci s dětmi ze 
sociokulturně znevýhodněného prostředí. Jejich úkolem je usnadnit přechod dítěte z rodinného 
prostředí do školy, překonat jazykové bariéry a napomáhat všude tam, kde je potřebná individuální 
péče. Další oblastí jejich práce je každodenní styk s rodiči i širší komunitou dítěte, návštěvy 
v rodinách, spolupráce s dalšími organizacemi, příprava a účast na dětských soutěžích, přehlídkách. 
Důležitá je jejich spolupráce se sociálními pracovníky a kurátory.

2.5.2 Speciální třídy při mateřských a základních školách

V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků 
a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, 
zřizovány speciální třídy pro zdravotně postižené nebo  přípravné třídy pro děti ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí. Zřizují se při běžných základních školách, při mateřských školách 
nejčastěji jako speciální třídy pro děti s poruchami řeči, při základních školách jako speciální třídy 
pro žáky s poruchami učení a chování. Třídy mají nižší počet dětí nebo žáků a vzdělávání probíhá 
podle individuálních vzdělávacích plánů zpracovaných na základě doporučení odborného 
poradenského pracoviště. Krajský úřad v souladu se školským zákonem vydává souhlas se zřízením 
speciální třídy a zavazuje se tak tyto třídy financovat. Obce mohou se souhlasem krajského úřadu 
zřizovat přípravné třídy základní školy určené pro děti v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do 
přípravné třídy základní školy vyrovná jejich vývoj.Ve školním roce 2006/07 bylo zřízeno na území  
Libereckého kraje 5 přípravných tříd, v nichž se vzdělávalo celkem 60 dětí. O zařazování dětí do 
přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na základě písemného doporučení školského 
poradenského zařízení.

Tabulka 2.5.4: Přehled speciálních tříd a přípravných tříd v běžných školách zřizovaných 
obcemi ve školním roce 2006/2007

v základních školách: 

Škola tříd
Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace 8
Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace 3
Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace 5
Základní škola Chrastava, nám. 1. máje 228, okres Liberec 4
Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace 4
Základní škola Slovanka, Česká Lípa, A. Sovy 3056, příspěvková organizace 7
Základní škola Rovensko pod Troskami 1
Základní škola praktická a Mateřská škola, Hrádek – Loučná, Hartavská 220, p. o. 1

b) přípravné třídy v základních školách:

Škola tříd
Základní škola, Nový Bor, nám. Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1
Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 2
Základní škola, ZUŠ a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec 1
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c) v mateřských školách: 

Škola tříd
Mateřská škola „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace 1

Mateřská škola „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace 2

Mateřská škola „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace 1

Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace 1

Mateřská škola „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace 1

Mateřská škola „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvková organizace 1

Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace 4

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace 1

Mateřská škola „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace 1

Mateřská škola Český Dub, příspěvková organizace 1

Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488 – příspěvková organizace 1
Základní škola, ZUŠ a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec 1
Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace 1
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace 1
Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace 1
Základní škola a Mateřská škola, Mimoň, Mírová 81, okres Česká Lípa 1
Mateřská škola „Klíček“, Nový Bor, Svojsíkova754, okres Česká Lípa, p. o. 1
Mateřská škola, Semily, Pekárenská 468 1
Mateřská škola „Klubíčko“, Lomnice n. Popelkou, Bezručova 1249, okres Semily 1
Mateřská škola, Turnov, Bezručova 590, okres Semily 1
Mateřská škola, Turnov, Zborovská 914, okres Semily 1
Mateřská škola, Železný Brod, Průmyslová 832, příspěvková organizace 3

2.6 Poradenské služby

2.6.1 Pedagogicko-psychologické poradny

Liberecký kraj má 4 pedagogicko-psychologické poradny 
1. Pedagogicko-psychologická poradna Liberec, Truhlářská 3 ;
2. Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou, Palackého 48;
3. Pedagogicko-psychologická poradna Česká Lípa, Havlíčkova 443;
4. Pedagogicko-psychologická poradna Semily, Nádražní 213;

Ve školním roce 2006/2007 působily na území Libereckého kraje celkem 4 pedagogicko-
psychologické poradny (dále jen „PPP“), které poskytly komplexní péči celkem 3 944 klientům 
a ostatní individuální péči 3 814 klientům. Formou metodické konzultace, vedením kurzů, seminářů, 
přednášek poskytly PPP služby celkem 2 452 pedagogickým pracovníkům. V ostatní odborné 
činnosti , která se týkala především publikační a osvětové činnosti, tvorby  metodických materiálů, 
odborných podkladů pro vzdělávací opatření a doporučení k integraci poskytly PPP své služby 
celkem 4481 klientům.  V PPP pracovalo celkem 52 odborných pracovníků, z toho 17 psychologů, 
12 speciálních  pedagogů,  6 sociálních pracovníků a 5 ostatních pracovníků. Přepočtený počet na 
plně zaměstnané činil 31,1 pracovníků. 

Činnost školského poradenského  zařízení, PPP, je vymezena § 116  zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 
přepisů, vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
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poradenských zařízeních. Práce s klienty se řídí vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků 
a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 
S údaji o klientele PPP je nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

V tabulce 2.6.1 můžeme sledovat úbytek vyšetřených klientů PPP, ve všech vzdělávacích oblastech. 
V tabulce jsou uvedeni klienti, kteří jsou v péči PPP a o kterých je vedena dokumentace. K nárůstu 
klientů dochází v kolonce „rodiče a jiní“. To jsou klienti, kteří nenavštěvovali žádnou školu nebo 
nebyli umístěni v žádném školském zařízení („z rodin“ ze zařízení zdravotnických a sociálních, 
např. denních stacionářů, ústavů sociální péče apod.).

Tabulka 2.6.1: Přehled klientů PPP

Česká Lípa Jablonec n. N. Liberec Semily
Klienti

2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07

MŠ a MŠ spec 240 244 192 208 741 715 380 341

ZŠ – 1. stupeň 701 716 310 319 1311 818 581 558

ZŠ – 2. stupeň 393 351 709 712 526 373 706 710

SŠ 101 95 711 685 93 74 146 110

VOŠ 0 0 0 0 0 0 0 0

Rodiče a jiní 6 17 0 0 42 59 0 19

Celkem 1441 1423 1922 1924 2713 2039 1813 1738

Zdroj: Zahajovací výkazy k 30.9. 2005/06 a 2006/07

2.6.2 Speciálně pedagogická centra

Hlavní činnost speciálně pedagogických center (dále jen „SPC“) je založena na psychologické, 
sociální a speciálně pedagogické diagnostice, od které se odvíjí další péče o děti, žáky a studenty. 
V jednotlivých centrech je  poskytována ambulantní odborná pomoc v procesu integrace dětí , žáků 
a studentů do společnosti,  spolupráce s rodinnou, školami a školskými zařízeními a odborníky, a to 
podle typu školy. Na území Libereckého kraje působí následující speciálně pedagogická centra, 
přičemž tato školská poradenská zařízení jsou součástmi speciálních škol.

1. SPC pro vady řeči při Speciálních školách pro sluchově postižené, E. Krásnohorské 921, 
Liberec

2. SPC pro sluchově postižené při Speciálních školách pro sluchově postižené, 
E. Krásnohorské 921, Liberec

3. SPC pro tělesně postižené při Speciálních školách pro tělesně postižené, Lužická 7, Liberec
4. SPC pro zrakově postižené při ZŠ při nemocnici, Husova 10, Liberec
5. SPC pro mentálně postižené při Speciálních školách, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou 

(SPC se věnuje kromě dětí s mentálním postižením i žákům s kombinovanými vadami)
6. SPC pro mentálně postižené při Speciálních školách, Sobotecká 242, Turnov

(SPC na základě smlouvy s MŠMT a Libereckým krajem se věnuje i žákům s diagnózou 
autismus)

Ve speciálně pedagogických centrech se poskytují např. následující služby:

 Podpora a metodické vedení dětí a žáků s mentálním, sluchovým, zrakovým, řečovým, 
tělesným postižením a kombinovanými vadami.

 Podpora a metodické vedení dětí a žáků s autismem a Aspergerovým syndromem.

 Depistáž dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v terénu.
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 Další psychologické, speciálně pedagogické služby, diagnostika, terapie, metodické vedení 
pedagogů, psychosociální podpora rodiny, podklady k integraci dětí a žáků dle současné 
legislativy.

V tabulce 2.6.2 je uveden přehled klientů šetřených ve speciálně pedagogických centrech v členění 
podle stupně vzdělávání. Lze sledovat mírný nárůst vyšetřených klientů v oblasti středního stupně 
vzdělávání a v oblasti školsky nezařazených, to jsou klienti, kteří nenavštěvovali žádnou školu nebo 
nebyli umístěni v žádném školském zařízení („z rodin“ ze zařízení zdravotnických a sociálních, 
např. denních stacionářů, ústavů sociální péče a klienti starší 18 let, kteří byli v minulosti osvobozeni 
od povinné školní docházky apod.). V ostatních oblastech vzdělávání dochází k poklesu klientů 
SPC.

Tabulka 2.6.2: Přehled klientů speciálně pedagogických center

Klienti 2005/06 2006/07

MŠ 460 289
ZŠ 311 247Z běžných škol (individuálně integrovaní)
SŠ 38 44
MŠ 448 395
ZŠ 375 251Ze speciálních tříd a škol 
SŠ 9 1

Rodiče, školsky nezařazení 72 93

Zdroj: Zahajovací výkazy k 30.9. 2005/06 a 2006/07

2.7 Školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže a internáty)

Úkolem školských výchovných a ubytovacích zařízení je zajistit podmínky pro přípravu na 
vyučování, náplně volného času a stravování ubytovaných žáků a studentů.

Ve školním roce 2006/2007 se na území Libereckého kraje nacházelo celkem 23 těchto zařízení, 
z toho 21 domovů mládeže a 2 internáty.

Liberecký kraj zřizoval 3 samostatné domovy mládeže (v Liberci, České Lípě a Železném Brodu), 
v ostatních případech (19) jsou tato výchovná a ubytovací zařízení součástí škol. Jeden domov 
mládeže je pak součástí soukromé střední školy.

Celková kapacita činila 2951 lůžek, ubytovaní žáci a studenti obsadili 2291 lůžek. Kromě jednoho 
zařízení se nevyskytly problémy s nedostačující kapacitou.

Tabulka 2.7.1: Počty ubytovaných žáků a studentů ve školských výchovných a ubytovacích 
zařízeních (domovy mládeže a internáty)

2005/2006 2006/2007 Meziroční rozdíl

MŠ 6 7 1

ZŠ 51 53 2

SŠ 2164 2048 -116
Počet ubytovaných 
žáků/studentů

VOŠ 173 183 10

Počet ubytovaných jiných osob 13 6 -7

Celkem žáků a studentů 2394 2291 -103

Celkem ubytovaných 2407 2297 -110
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Největší podíl ubytovaných v domovech mládeže a internátech představují žáci středních škol. 
Počet těchto ubytovaných se meziročně snížil o 116 žáků. Počet ubytovaných studentů vyšších 
odborných škol se naopak meziročně zvýšil o 10. Celkově však počet ubytovaných žáků a studentů 
v těchto zařízeních poklesl o 103 a ubytovaných celkem o 110.

Tabulka 2.7.2: Počty pracovníků školských výchovných a ubytovacích zařízení (domovy 
mládeže a internáty)

2005/2006 2006/2007 Meziroční rozdíl

Vychovatelé 135,6 123,8 -11,8

Pečovatelé – sociální pracovníci 7,1 6,1 -1,0

Asistenti pedagoga 1,5 6,7 5,2

V případě pracovníků domovů mládeže a internátů došlo k výraznému nárůstu v kategorii Asistenti 
pedagoga, a to z 1,5 pracovníka ve školním roce 2005/2006 na 6,7 ve školním roce 2006/2007, tj. 
o 5,2 pracovníků. Tento nárůst byl způsoben změnami v organizaci zajištění služeb.
V ostatních kategoriích došlo meziročně k poklesu o 11,8, resp. 1,0 pracovníka. Tyto úbytky 
v počtu pracovníků reagují na pokles počtu žáků a studentů ubytovaných v těchto zařízeních.

2.8 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání

2.8.1 Základní umělecké vzdělávání

Základní umělecké vzdělávání poskytují základní umělecké školy, které rozvíjejí talent a nadání 
v oboru tanečním, výtvarném, literárně-dramatickém a hudebním. Také připravují pro vzdělávání ve 
středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých 
školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. 

V Libereckém kraji je celkem 20 základních uměleckých škol. Tři, Jablonec nad Nisou, Železný 
Brod a Tanvald, jsou zřizovány Libereckým krajem, ostatní obcemi.

Tabulka č. 2.8.1 Srovnání počtu žáků navštěvujících ZUŠ v letech 2004/2005 – 2006/2007

Obec s rozšířenou působností 2004/2005 2005/2006 2006/2007
Nový Bor 379 380 392

Jablonec nad Nisou 961 915 907

Tanvald 386 377 346

Železný Brod 255 251 249

Frýdlant 495 476 465

Liberec 2398 2399 2309

Jilemnice 738 740 739

Semily 1210 1198 1154

Turnov 600 612 608

Česká Lípa 1549 1566 1633

Celkem 8971 8914 8802

Zdroj: Ročenka ÚIV – Výkonové ukazatele
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V roce 2006/07 bylo zapsáno 8802 žáků, z toho ze ZUŠ zřizovaných krajem 1608 žáků. Průměrný 
počet žáků na jedné ZUŠ činil 440 žáků. 

Tabulka 2.8.1 Srovnání počtu žáků navštěvujících ZUŠ v letech 2004 – 2007, nám udává celkový 
počet žáků, kteří navštěvují ZUŠ (dle obcí s rozšířenou působností). Nejvíce žáků bylo zapsáno 
v oboru hudebním (5740), následoval výtvarný (1860), taneční (880) a nejméně literárně –
dramatický (322).

Dlouhodobý záměr LK 2006 v části Optimalizace vzdělávací soustavy považuje za žádoucí, aby 
počet žáků docházejících do základních uměleckých škol vůči počtu všech žáků docházejících do 
základních škol nepřekročil 22 %. Ze srovnání v tabulce č. 2.8.2 vyplývá, že tento záměr byl ve 
sledovaném období naplňován. Přičemž největší podíl žáků základního uměleckého vzdělávání na 
žácích ve věku základního vzdělávání mají stále Semily (46,8%) a nejmenší Nový Bor (16,8 %).

Tabulka 2.8.2  Podíl žáků ZUŠ k počtu žáků v základním vzdělávání

2004/05 2005/06 2006/07

Žáci plnící povinnou školní docházku 43 895 42 044 40 419

Počet žáků na ZUŠ 8 971 8 914 8802

Optimalizace 22% ze skutečného počtu žáků 9 657 9 250 8892

Rozdíl 686 336 90

Procentuální vyjádření skutečného stavu 20,44 % 21,20 % 21,78 %

Zdroj: Ročenka ÚIV – Výkonové ukazatele

Poměr všech žáků docházejících do ZUŠ k počtu všech žáků plnících povinnou školní docházku 
v České republice v roce 2006/07 je 23,79 %. 

2.8.2 Zájmové vzdělávání

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve střediscích volného času (Domy dětí a mládeže, Městská 
stanice mladých techniků), školních družinách a klubech. Na území Libereckého kraje působí 
16 středisek volného času, čtyři z nich zřizuje Liberecký kraj, ostatní obce. 

Ve střediscích bylo v útvarech pravidelné činnosti zapsáno 7646 členů. Podíl žáků navštěvujících 
střediska volného času k žákům plnících povinnou školní docházku byl 18,92 %. V České republice 
je tento poměr 23,96 %. Ve školních družinách a klubech bylo ve školním roce 2006/2007 zapsáno 
10 094 žáků. Dlouhodobý záměr LK 2006 se kraj zavazuje, že chce vytvořit podmínky pro to, aby 
do školních družin mohlo docházet alespoň 45 % žáků 1. stupně ZŠ. Pro 20 660 všech žáků 
1. stupně ZŠ je umožněna v Libereckém kraji docházka 49 % žáků. Z toho největší podíl žáků 
školních družin na žácích 1. stupně základního vzdělávání má Turnov (57 %), nejméně Železný 
Brod (39 %) a Česká Lípa (40 %).

2.9 Dětské domovy

V současné době existuje několik typů školských zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy, 
které poskytují náhradní rodinnou péči. Liberecký kraj je zřizovatelem 7 dětských domovů, z toho 
jsou 2 dětské domovy se školou, vzhledem k odlehlosti školského zařízení je součástí i speciální 
škola. (Dětský domov Krompach a Dětský domov Dubá) Děti jsou do dětských domovů 
umisťovány zpravidla Dětským diagnostickým ústavem Liberec, vyjma DD Krompach, kam jsou 
děti umisťovány DDÚ Praha a DD Semily, kam přicházejí děti z DDÚ Hradec Králové. 

Od platnosti zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 
školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních je snahou Libereckého 
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kraje transformovat dětské domovy internátního typu na dětské domovy rodinného typu, tj. 
s maximálním počtem 8 dětí v jedné rodinné skupině a 6 skupin v zařízení. 

Z DD v Libereckém kraji nesplňuje  § 4 odst. 4 písm. a a § 5 zákona  č. 109/2002 Sb., o výkonu 
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve 
školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů  ani jeden z dětských domovů.

Transformace dětských domovů představuje jak investiční náklady, tak zvýšené provozní náklady 
i posílení pedagogických a nepedagogických zaměstnanců zařízení.

Tabulka 2.9.1: Počet dětí v dětských domovech

z toho plní 
školní docházku

po splnění povinné školní 
docházky

Dětské domovy Počet 
dětí

z 
toho 
3-6 
let

do 15 
let

15 a 
více let

15-18 
let

nad 
18 
let

z toho 
stud.na 
SŠ,VOŠ 

a VŠ

DD Česká Lípa, Mariánská 570 35 2 13 4 7 9 16

DD Jablonné v Podještědí, 
Zámecká 1 62 2 39 7 11 3 14

DD ZŠ a MŠ Krompach 47 49 7 26 5 7 4 11

DD Dubá Deštná 6, Doksy 39 1 24 6 8 0 8

DD Jablonec nad Nisou, 
Pasecká 20

37 1 19 2 10 5 14

DD Frýdlant, Větrov 3005 31 2 18 4 5 2 7

DD Semily, Nad Školami 480 19 0 9 3 5 2 7

Sumarizace 272 15 148 31 53 25 77

Zdroj: Zahajovací výkazy k 31.10.2006

Z celkového počtu 272 dětí v DD je nejpočetnější věkovou kategorií, kategorie do 15 let. 
V kategorii nad 15-18 let a nad 18 let je z celkového počtu 78 dětí v jednotlivých DD je 77 
studujících a 1 svěřenec je v pracovním poměru.

Dětské domovy pečovaly kromě zdravých dětí i o děti se zdravotním postižením. Z celkového 
počtu 272 dětí je 133 dětí zdravotně postižených z toho 54 mentálně postižené, 4 sluchově 
postižené, 3 zrakově postižené, 12 s vadami řeči, 2 tělesně postižené, 1 souběžně postižené více 
vadami, 55 s poruchami učení a chování a 2 autisté. 
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3. Plnění dalších úkolů

3.1 Primární prevence sociálně patologických jevů

Koncepce primární prevence vychází ze základních dokumentů Libereckého kraje, které se dané 
problematiky týkají (Zdravotní politika Libereckého kraje, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy Libereckého kraje, Analýza drogové scény Libereckého kraje, Krajský plán 
prevence a léčby, Akční plán protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2007-2008 
a Strategie střednědobého rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2008 – analytická 
část) a strategických materiálů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Strategie prevence 
sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy na období 2005 – 2008, Metodický pokyn č. j. 20 006/2007-51 k prevenci sociálně 
patologických jevů, Metodický pokyn č. j. 28 275/2000 – 22 k prevenci a řešení šikanování mezi 
žáky škol a školských zařízení, Metodický pokyn č. j. 14 423/99-22 k výchově proti projevům 
rasismu, xenofobie a intolerance).

V únoru roku 2007 se podařilo Libereckému kraji ve spolupráci s Centrem vzdělanosti Libereckého 
kraje zahájit realizaci projektu „Studijní program pro školní metodiky prevence“ na který byli 
získány finanční prostředky z Evropského sociálního fondu a České republiky na realizaci. Realizace 
projektu samotného bude ukončena v roce 2008.

Systém primární prevence

Systém vertikální koordinace aktivit primární prevence zůstává nezměněný a je zabezpečován:

na krajské úrovni krajským školským koordinátorem primární prevence sociálně patologických 
jevů a krajským školským koordinátorem primární protidrogové prevence,

na okresní úrovni okresními  metodiky prevence,

na úrovní jednotlivých škol školními metodiky prevence.

V roce 2007 došlo ke zlepšení zabezpečení činnosti okresních metodiků prevence, neboť byly 
uvolněny finanční prostředky na úvazky ve výši 0,3 pro každou pedagogicko-psychologickou 
poradnu.

Vzdělávání a metodické vedení pedagogických pracovníků

Klíčovou oblastí pro rozvoj primární prevence je vzdělávání pedagogických pracovníků, neboť jsou 
to právě oni, kdo realizuje prevenci ve školách a školských zařízeních. Až doposud neexistovala 
nabídka institucionalizované formy postgraduálního či certifikovaného vzdělávání v této oblasti. 
Řešení tohoto problému je realizace výše uvedeného projektu „Studijní program pro školní 
metodiky prevence“. Uvedená forma vzdělávání byla doplněna o jednorázové kurzy či semináře 
k dílčí problematice sociálně patologických jevů.

Okresní metodici primární prevence v jednotlivých pedagogicko-psychologických poradnách 
samostatně realizují pro školní metodiky odborné semináře zaměřené na prevenci sociálně 
patologických jevů.

Finanční podpora primární prevence

Na vícezdrojovém financování preventivních aktivit se podílí MŠMT, Liberecký kraj 
prostřednictvím své grantové politiky, jednotliví zřizovatelé škol a školských zařízení, školy 
a školská zařízení, příjemci služeb, případně nadace a poskytovatelé dotací mimo veřejné rozpočty. 

V rámci Programu podpory preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními 
a nestátními neziskovými organizacemi jsou podporovány pouze aktivity specifické primární 
prevence. Finanční prostředky v rámci tohoto programu jsou vázány na kalendářní rok. V roce 2007 
byla školám a školským zařízením poskytnuta ze státního rozpočtu na podporu preventivních 
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programů účelově vázaná dotace ve výši 591.000,- Kč, ze které bylo podpořeno celkem 15 projektů. 
Pro srovnání v roce 2006 bylo celkovou částkou 568.000,- Kč podpořeno celkem 23 projektů.

Také Liberecký kraj se podílí na podpoře a rozvoji specifických i nespecifických preventivních 
aktivit prostřednictvím grantové politiky. 

Tabulka 3.1.1: Přehled vzdělávacích akcí metodiků prevence 

Název vzdělávací akce Forma Pořadatel

Výchova ke zdravému životnímu stylu –
„Alkohol a jiné drogy“, „Kouření“. 
„Konflikt a komunikace“

třídenní seminář PPP Česká Lípa

„Normální je nekouřit“ jednodenní seminář PPP Česká Lípa
„Ochrana dětí v každodenní práci školy“ a 
„Sexuální zneužívání dětí“

jednodenní seminář PPP Česká Lípa

Metodické porady PPP Česká Lípa

Seminář v nápravném zařízení Rýnovice –
úvod do problematiky odsouzených, 
navázání spolupráce se školami Jablonecka, 
exkurze po věznici

odborný seminář PPP Jablonec n. N. 

– „Bálintovské skupiny a jejich využití při 
práci metodika prevence“

jednodenní seminář PPP Jablonec n. N. 

Metodické porady PPP Liberec

Pracovní setkání metodiků prevence 
(součástí byla exkurze do Dětské 
diagnostického ústavu v Liberci)

dvoudenní pracovní 
setkání

PPP Semily 

Seminář pro metodiky prevence a pediatry 
na téma „Bio-psycho-sociální pojetí práce 
s klientem“

seminář PPP Semily

Metodické porady PPP Semily

Hodnocení primární prevence v resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Prevence sociálně patologických jevů je důležitou a neoddělitelnou součástí výchovného 
a vzdělávacího procesu a v souvislosti s kurikulární reformou školství se primární prevence 
promítne prakticky do všech vzdělávacích oblastí a to zejména v oblastech Člověk a společnost 
a Člověk a zdraví.

3.2 Soutěže

3.2.1 Soutěže a přehlídky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Jednou z forem péče o nadané žáky je organizace soutěží a přehlídek, které vyhlašuje MŠMT. 
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve školním roce 2006/2007 koordinoval realizaci 
17 předmětových, 3 umělecké a 12 sportovních soutěží. Na realizaci okresních a krajských kol 
soutěží a přehlídek v roce 2007 poskytlo MŠMT Libereckému kraji neinvestiční dotaci ve výši 
1 097 000 Kč. Na dofinancování těchto soutěží byla z rozpočtu Libereckého kraje vyčleněna částka 
110 000 Kč.
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Ve školním roce 2006/2007 došlo k poklesu účastníků předmětových i uměleckých soutěží. 
Celkově se zapojilo 3850 žáků základních a středních škol. Avšak sportovních soutěží se ve 
srovnání s minulým školním rokem zúčastnilo o 600 žáků více, tedy celkem 9 100 žáků. 

Tabulka 3.2.1: Přehled soutěží a pořadatelů

Dům dětí a mládeže Libertin Česká Lípa
okresní kola 12 předmětových soutěží ve 37 
kategoriích; 9 sportovních soutěží

Základní umělecká škola Česká Lípa
okresní kolo 5 oborů soutěže ZUŠ a krajské 
kolo oboru komorní hra s převahou dechových 
nástrojů

Dům dětí a mládeže Smetanka Nový Bor okresní kolo dětské recitace

Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou okresní kolo 10 předmětových soutěží v 31 
kategoriích, 1 umělecké a 1 sportovní soutěže

Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou okresní kolo soutěže ZUŠ

Gymnázium U Balvanu Jablonec nad Nisou okresní a krajské kolo dějepisné olympiády

Gymnázium Dr. Randy Jablonec nad Nisou okresní kolo 10 sportovních soutěží

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a 
Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou

krajské kolo Mistrovství ČR v grafických 
předmětech

Dům dětí a mládeže Větrník Liberec 19 soutěží, okresní kola 34 kategorií a krajská 
kola 36 kategorií

Základní umělecká škola Liberec okresní a krajské kolo soutěže ZUŠ, krajské 
kolo literárně výtvarné soutěže Evropa ve škole

Základní škola praktická a Základní škola 
speciální Orlí, Liberec

okresní a krajské kolo Atletického čtyřboje žáků 
ZŠ praktických a ZŠ speciálních

Základní škola Liberec, Sokolovská 328 okresní a krajské kolo 11 sportovních soutěží

Základní škola Dr. F. L. Riegra, Semily okresní kola 11 soutěží v 26 kategoriích

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily
okresní kolo soutěže v anglickém a německém 
jazyce pro kategorii střední školy

Gymnázium, Turnov okresní kolo Soutěže dětí a mládeže 
v programování

Základní umělecká škola, Semily okresní kolo soutěže ZUŠ

Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov okresní kolo 6 sportovních soutěží

Základní škola a Mateřská škola, Turnov, 
Sobotecká 

okresní a krajské kolo Atletického čtyřboje žáků 
ZŠ praktických a ZŠ speciálních

Realizace sportovních soutěží v rámci celého kraje byla zajištěna ve spolupráci okresních rad 
Asociace školních sportovních klubů ČR.

Tabulka 3.2.2: Přehled počtu žáků účastnících se soutěží v jednotlivých okresech: 

Typ soutěže/ okres Česká Lípa Jablonec nad 
Nisou

Liberec Semily Krajská škola

Předmětové 466 735 593 357 495

Umělecké 133 36 165 95 531

Sportovní 2363 1678 1839 1617 1567
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Úspěchy žáků a studentů v soutěžích: 

1. místo
Karolína Burešová (Gymnázium Česká Lípa), Soutěž v anglickém jazyku, kategorie II. B – žáci 8. 
a 9. tříd ZŠ s rozšířenou výukou jazyka a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, 
Zuzana Egertová (Gymnázium F. X. Šaldy Liberec), SOČ, obor zemědělství, potravinářství, lesní 
a vodní hospodářství, (rovněž účast v CK Biologické olympiády)
Petra Horáková (Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Husova, Liberec), Soutěž 
v německém jazyku, kategorie II. C – žáci 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií, kteří měli možnost komunikovat v jazyce mimo samotnou výuku, 
Hana Hušková (Podještědské gymnázium), SOČ, obor ochrana a tvorba životního prostředí, 

2. místo
Andrea Bačíková (VOŠ mezinárodního obchodu a OA, Jablonec nad Nisou), Soutěž ve 
španělském jazyku, kategorie SŠ II (3. a 4. ročník SŠ a odpovídající ročník víceletého G nad 2 roky 
výuky jazyka), 
David Kučera (SPŠ stavební, Liberec), SOČ, obor stavebnictví, architektura a design interiérů, 

3. místo
Anna Macháčková (Základní škola U Lesa, Nový Bor), Soutěž ve francouzském jazyku, kategorie 
A 1 – žáci ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, 
Jan Weiser (SPŠ SE a VOŠ, Liberec), SOČ, obor fyzika

4. místo
Markéta Kopalová, Veronika Počerová, Lucie Pelikánová (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec), 
SOČ, obor historie,  

3.2.2 Hry III. letní olympiády dětí a mládež 2007

V Ústeckém kraji proběhly od 19. do 24. června 2007 Hry III. letní olympiády dětí a mládeže 2007.
Liberecký kraj reprezentovala 230 členná výprava (194 sportovců, 36 trenérů a vedoucích sportů). 
Liberecký kraj obsadil v celkovém hodnocení krajů 11. místo. Náklady na zajištění reprezentace 
Libereckého kraje činily téměř 880 tisíc Kč.

Sportovci kraje získali celkem 22 medailí
Zlatá Marie Stecová (judo, váhová kategorie do 52 kg), 

David Drbohlav (plavání 200 m znak, kategorie žáci), 
Marie-Anny Rappová (2 zlaté – atletika, skok daleký, a běh na 60 m), 
Bílek, Brož, Brückler a Šenfeld  (atletika, štafeta žáků na 4 x 60 m)
Volejbal chlapci 

Stříbrná medaile 
Jan Špecián (plavání 2 – 200 m a 100 m motýlek žáků)
Josef Šlesinger, Zdeněk Tomek, Jan Špecián a David Drbohlav (plavání, štafeta na 
4 x 50 8 m VZ muži), 
Petra Kašparová (judo, váhová kategorie do 44 kg),
Hynek Bárta (atletika, 300 m, kategorie mladší žáci), 
Vít Bílek (atletika, 60 m, kategorie žáci), 
Martin Sita (atletika, skok daleký, kategorie mladší žáci), 
Michal Brož (atletika, 100 m překážek, kategorie žáci), 
Pavlína Soprová (atletika, 100 m překážek, kategorie žákyně)
Lucie Kalousková (atletika, skok vysoký žákyně)
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Bronzová medaile 
David Drbohlav (2 – plavání 50 m VZ a 400 m VZ starší žáci), 
Petr Tajčman (plavání 50 m VZ ml žáci), 
Drbohlav, Tomek, Špecián, Šlesinger plavání, 4 x 50 m polohový závod st. Žáci, 
Vít Bílek  (atletika 300 m žáci), 
Vít Apeltauer (zápas váhová kategorie do 53 kg)

3.3 Sympozium uměleckoprůmyslových škol České republiky 2007

Druhý ročník Sympozia uměleckoprůmyslových škol České republiky se v Libereckém kraji 
uskutečnil ve dnech 8. června do 18. června 2007. Sympozium je mezinárodní soutěžní setkání žáků 
středních uměleckoprůmyslových škol či jejich zahraničního ekvivalentu – budoucích sklářů, 
brusičů, rytců a malířů skla, šperkařů, brusičů kamene, kovorytců a dalších.

Sympozium upozornilo na jedinečnou a v podstatě neopakovatelnou konstelaci 
uměleckoprůmyslového vzdělávání v Libereckém kraji reprezentovanou dnes sedmi školami, která 
vyšla z průmyslového rozvoje druhé poloviny devatenáctého století a která je – s ohledem na 
zastoupení sklářského, bižuterního a šperkařského průmyslu – dosud živou tradicí. V celosvětovém 
kontextu mimořádné zastoupení středního odborného vzdělávání v uměleckoprůmyslových 
oborech na poměrně malém území je zvýrazněno profilací jednotlivých škol, tradičními 
technologickými postupy a designem. První ročník se uskutečnil v roce 2004.

Pro účastníky je příležitostí pro prokázání umělecké tvořivosti a řemeslné dovednosti, přičemž 
i účastníci z Libereckého kraje se v prostředí dalších škol seznamují s postupy a materiály odlišnými 
od jejich dosavadní profesní přípravy.

Pro každý ročník bylo jako společný jmenovatel sjednocující rozmanitost dílen a materiálů zvoleno 
společné téma. Zatímco v předchozích ročníku se jednalo o téma STOPY / TRACES, pro ten 
letošní bylo zvoleno téma DOTEKY / TOUCHES.

Záštitu nad sympoziem převzali MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu České 
republiky, a Mgr. Dana Kuchtová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

Organizátoři
 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 Liberecký kraj
 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou
 Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou
 Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor
 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov
 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov
 Integrovaná střední škola Turnov
 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
 Severočeské muzeum v Liberci

Sympozium se uskutečnilo ve spolupráci výše uvedených organizací za podpory Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, které v rámci rozvojového programu na podporu spolupráce mezi 
vysokými a středními školami poskytlo na tuto akci dotaci ze státního rozpočtu Vysoké škole 
chemicko-technologické v Praze na základě projektu zpracovaného organizátory.

Zúčastněné školy

Tohoto ročníku se vedle žáků ze škol pořádajících zúčastnili také žáci škol z jiných krajů České 
republiky a z dalších států Evropy – Bulharska, Finska, Francie, Itálie, Německa, Polska, Řecka 
a Slovenska. Jednalo se o 7 škol z Libereckého kraje, 3 školy z jiných krajů ČR a 11 škol ze 
zahraničí. Přehled zúčastněných škol je uveden v tabulce 3.31 v příloze.
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Účastníci

Sympozia se zúčastnilo 78 účastníků, přičemž původní koncepce předpokládala účast 80 žáků. Ve 
třinácti dílnách se tvůrčí práci věnovalo celkem 46 účastníků ze škol Libereckého kraje, z toho 19 se 
zúčastnilo dílen v jiných školách, 6 účastníků z České republiky a 26 zahraničních účastníků. Přehled 
dílen a účastníků je uveden v tabulce 3.3.2 v příloze.

Partneři

Součástí koncepce Sympozia uměleckoprůmyslových škol České republiky 2007 byla spolupráce 
výrobních firem na této akci formou patronace jednotlivých dílen. Firmy tak v mnoha případech 
poskytly velmi významnou materiální podporu pro realizaci uměleckých děl, současně se také 
připojily k vyhodnocení nejlepších prací. Podporu Sympozia takto vyjádřily tyto společnosti: Crytur, 
Dias Turnov, Česká sklářská společnost, Glaverbel Liberglav, Granát, Jablonex Group, Moser 
Karlovy Vary, Pearl Bohemica, Polpur, Preciosa, Sdružení klenotníků a hodinářů ČR, Solitér, TGK, 
VID Bohemia, Vladimír Hejral Kov a šperk, Znak Malá Skála.

Porota

Sympozium představuje soutěžní přehlídku a pro vyhodnocení prací v jednotlivých dílnách byla 
ustavena odborná porota. Ta rozhodovala o oceněních v již zčásti instalované výstavě 
v Severočeském muzeu v Liberci v neděli 17. 6. 2007.

Zasedli v ní přední umělci a odborníci:
 Prof. Jiří Harcuba, světoznámý sklářský výtvarník a medailér
 Prof. Ing. Pavel Novák, CSc., vedoucí Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství 

Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
 Stanislav Meliš, sklářský výtvarník žijící v Austrálii, absolvent sklářské školy v Novém Boru
 PhDr. Miroslav Cogan, kunsthistorik Muzea Českého ráje v Turnově
 Milan Handl, předseda výtvarné sekce České sklářské společnosti
 Rony Plesl, přední český designer, trojnásobný držitel ocenění Best Czech Design

Oceněná díla

Práce účastníků byly vyhodnoceny v průběhu slavnostního zakončení Sympozia spojeného 
s vernisáží výstavy děl v Severočeském muzeu v Liberci den 18. 6. 2007. Z rukou MUDr. Přemysla 
Sobotky, předsedy Senátu Parlamentu České republiky, Mgr. Petra Doležala, náměstka hejtmana 
Libereckého kraje, Ing. Evy Bartoňové, I. náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, 
a Stanislava Meliše, člena odborné poroty, převzali ohodnocení účastníci ceny odborné poroty. 
S ohledem na patronaci jednotlivých dílen svá ocenění také zástupci partnerů akce a také laická 
porota, která předávala ceny v kategorii „Hezká věc“. Přehled oceněných shrnují tabulky 3.3.3
a 3.3.4.

Ceny laické poroty převzali Jan Novotný (sklářská huť Železný Brod), Anna Dudová (stříbrnictví –
kameny) a David Mazanec (vitráže a lehané sklo).

Společnost Jablonex Group a.s., divize Sklo udělila také jednu významnou cenu Libereckému kraji, 
a to za jeho sklářskou minulost, současnost i budoucnost. Cenu ve formě sklářské píšťaly převzal 
Mgr. Petr Doležal, náměstek hejtmana Libereckého kraje.

Výstava všech děl vytvořených v průběhu Sympozia proběhla v Severočeském muzeu v Liberci. 
Zahájena byla slavnostní vernisáží 18. 7. 2007 a trvala do 2. září 2007. Díla oceněná odbornou 
porotou se stanou součástí stálých sbírek Severočeského muzea v Liberci po vyřešení právní 
stránky. Všechny díla jsou v současné době prozatímně umístěna v depozitáři Severočeského muzea 
v Liberci a rovněž jejich další umístění bude řešeno po zvážení všech právních aspektů.
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Souhrnnou informaci o průběhu a výsledcích Sympozia přináší katalog Sympozia 
uměleckoprůmyslových škol České republiky 2007, jehož křest proběhl 6. prosince 2007 na 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Katalog byl vydán v celkovém nákladu 800 ks.

3.4 Veletrh vzdělávání, kvalifikace a učebních pomůcek NISA SCHOLA

V době od 9. listopadu 2006 do 11. listopadu 2006 se pod záštitou MUDr. Přemysla Sobotky, 
předsedy Senátu Parlamentu České republiky, a Mgr. Petra Doležala, náměstka hejtmana 
Libereckého kraje, uskutečnil 12. ročník Veletrhu vzdělávání, kvalifikace a učebních pomůcek NISA 
SCHOLA. Jeho tradičními pořadateli byli Dům kultury Liberec a resort školství, mládeže, 
tělovýchovy a sportu Libereckého kraje. 

NISA SCHOLA nabídla širokou a rozmanitou přehlídku příležitostí ke vzdělávání, a to nejen 
v Libereckém kraji. Těžiště této akce spočívalo v expozicích středních škol a gymnázií, které 
představily studijní a učební obory otevírané v následujícím školním roce.akce je určena zejména 
pro žáky vycházející ze základních škol a jejich rodiče. Mezi vystavovateli se však již tradičně 
objevily rovněž školy základní či vysoké. Nabídku počátečního vzdělávání doplnily instituce, které 
se zabývají dalším vzděláváním, a distributoři moderních učebních pomůcek a technologií ve 
školství. Obohacením tohoto ročníku byla přehlídka zájmových a volnočasových aktivit, které 
realizují Domy dětí a mládeže v Libereckém kraji. 

12. ročníku se zúčastnilo 85 vystavovatelů, kteří pro své prezentace využili celkovou plochu 
649 m2 výstavní plochy a 185 m2 na galerii pro nabídku volnočasových a zájmových aktivit. Mezi 
vystavovateli bylo 57 středních, 4 základní a 3 vysoké školy.

Nedílnou součástí veletrhu je doprovodný program. Pódium Domu kultury náleželo žákům, ať se 
jednalo o módní přehlídky či taneční vystoupení. Žáci základních škol využili profesní diagnostiku 
pomocí počítačového programu COMDI. Odborný program nabídl i diskuse na téma přijímacího 
řízení na střední školy, prezentaci školského informačního portálu Euroregionu Neisse - Nisa -
Nysa, vzdělávacích programů v oblasti ekonomie společnosti Junior Achievement a mnohé další. 
Pátek 10. listopadu pak proběhla diskuse o uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a vzdělávací 
nabídce v Libereckém kraji.

Akce obdobného zaměření se uskutečnily také v České Lípě a Turnově. Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště Česká Lípa zorganizovala 10. ročník Burzy středních škol. Obdobně pak 
Integrovaná střední škola Turnov připravila akci se stejným názvem pro oblast Turnovska 
a blízkého okolí.

Zájem návštěvníků, který se dá pouze odhadovat, protože není vybíráno vstupné, stejně jako vysoký 
zájem vystavovatelů dokládají oprávněnost jejich konání a jsou dokladem své důležitosti pro volbu 
další vzdělávací dráhy v případě žáků základních škol.

3.5 Automobileum

Již podruhé se na Autodromu Česká Lípa v Sosnové uskutečnilo celorepublikové soutěžní setkání 
žáků oboru automechanik. Od 16. května do 17. května se na závodním okruhu utkala čtyřčlenná 
družstva patnácti škol zapojených do Evropského projektu koordinovaného vzdělávání v tradičních 
i méně tradičních disciplínách.

Účastníci prokazovali své schopnosti při slalomu i při brzdění vozidla na mokrém povrchu 
Mnohem náročnější se však ukázalo parkování do podélného stání mezi dvě vozidla nebo rozjezd 
do kopce, který byl připraven jako tajná disciplína. Rychlost a přesnost prokázali také při výměně 
kol osobního automobilu, jejich fyzickou zdatnost prověřilo couvání bez motoru. Teoretické 
znalosti získané studiem uplatnili při vědomostním testu.

Druhý den byl zaměřen na nesoutěžní disciplíny, v jejichž rámci využili účastníci možnost vyzkoušet 
řízení motokára a terénních čtyřkolek. Zároveň jim byla nabídnuta možnost seznámit se 
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s moderními technologiemi automobilového průmyslu a průmyslových odvětí s ním souvisejících. 
Zpestřením - samozřejmě zejména pro žáky - byla individuální soutěž pro pedagogy ve slalomu.

V rámci druhého ročníku Automobilea navázali pořadatelé, tedy Liberecký kraj a Autodrom 
Sosnová úzkou spolupráci s BESIPem, který po oba dny představil svou dopravně výchovnou 
kampaň. Možnost seznámit se s ní měli nejen účastníci Automobilea, ale hlavně žáci základních škol 
z České Lípy a okolí, pro které byla připravena speciální autobusová doprava. 

Na stupních vítězů pohár pro vítěze převzalo družstvo Vyšší odborné školy, Střední průmyslové 
školy automobilní a Středního odborného učiliště dopravního a technického z Českých Budějovic. 
Druhé místo náleží Střední škole automobilní z Jihlavy, třetí Střední odborné škole a Střednímu 
odbornému učilišti v Hradci Králové. Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou reprezentující 
Liberecký kraj skončila na pěkném pátém místě. Zájem žáků, škol i partnerů akce potvrdil, že si již 
našla své místo mezi odbornými dovednostními soutěžemi a proto je třetí ročník připravován na 
květen 2008.

3.6 Dopravní výchova 

Dopravní výchova je podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy zařazena do 
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět podoblast Člověk a jeho zdraví. Každá škola ve svém školním 
vzdělávacím programu musí mít tuto oblast zpracovanou. Záleží tedy na školách, mateřských 
i základních, v jakém rozsahu se této problematice věnují.

Jednou z možností výuky dopravní výchovy tzn. výuky bezpečného chování v silničním provozu 
v roli chodce a cyklisty je výuka na dětském dopravním hřišti (DDH). Jednotlivá hřiště mají různí 
majitelé. V Libereckém kraji je celkem 11 dětských dopravních hřišť z toho DDH Liberec vlastní 
KÚLK, DDH v České Lípě a Jablonci nad Nisou vlastní Centrum služeb pro silniční dopravu, 
DDH ve Frýdlantu, Košťálově, Turnově, Českém Dubu, Hrádku nad Nisou, Chrastavě a Osečné 
vlastní jednotlivé obce a DDH Vysoké nad Jizerou vlastní ISŠ Vysoké nad Jizerou. Z celkového 
počtu 4109 žáků 4. tříd se zúčastnilo výuky na DDH 3544 žáků tj. 86%, z toho 3008 jich získalo 
průkaz cyklisty.

Liberecký kraj k podpoře dopravní výchovy každoročně vyhlašuje pro děti dvě soutěže s dopravní 
tématikou. Soutěže „ O kolo“, která byla vyhlášena na nově vzniklých internetových stránkách 
(www.deti.bezpecne-na-silnicich.cz), se zúčastnilo 58 hráčů. Výtvarné soutěže „ O pohár hejtmana 
Libereckého kraje“ se zúčastnilo celkem 375 dětí z mateřských a základních škol.
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4. Účast škol a školských zařízení v programech a projektech

4.1 Účast v programech Grantového fondu Libereckého kraje

Grantový fond Libereckého kraje je jedním z finančních nástrojů podporujících rozvoj Libereckého 
kraje. Grantová politika kraje je realizována prostřednictvím jednotlivých resortních programů. 

Odbor školství je správcem dvou programů Grantového fondu, programu 10 – Podpora projektů 
v resortu školství a programu 14 – Podpora sportu a tělovýchovy. Do sledovaného období spadají 
dvě výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace. Hodnotícím orgánem předložených žádostí 
a navrhovatelem výše finančních příspěvků byl pro oba programy Výbor pro výchovu, vzdělávání, 
zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje. Výsledky výzvy:

Program č. 10 – podpora projektů v resortu školství. Pro tuto výzvu byly vyčleněny finanční 
prostředky ve výši 895 563 Kč. Dotace byla poskytnuta pouze na vymezený neinvestiční účel do 
výše 70 % skutečně vynaložených nákladů.

Předmět podpory byly:
 finanční spoluúčast na projektech podpořených z jiných zdrojů
 vzdělávání multiplikátorů
 volnočasové aktivity
 společné aktivity dětí, rodičů a škol nebo školských zařízení
 komunitní funkce škol nebo školských zařízení
 činnost informačních center mládeže 
 tvorba projektových fiší orientovaných na vzdělávání k žádostem o finanční příspěvek 

z fondů Evropské unie

Celkem bylo předloženo 146 žádostí s požadavky v celkové výši 5 663 426 Kč. Podpořeno bylo 66 
projektů, z toho 23 projektů základních škol zřizovaných obcí, 1 projekt základních škol 
zřizovaných krajem, 10 projektů středních škol zřizovaných krajem, 32 projektů ostatních subjektů 
(např. domy dětí a mládeže, pedagogicko-psychologické poradny, obce, občanská sdružení apod.).

Program č. 14 – podpora tělovýchovy a sportu. Pro tuto výzvu byly vyčleněny finanční 
prostředky ve výši 900 000 Kč. Dotace byla poskytnuta pouze na vymezený neinvestiční účel do 
výše 70 % skutečně vynaložených nákladů.

Předmět podpory byly:
 handicapovaní sportovci
 významné akce a aktivity tělovýchovy a sportu zaměřené na děti a mládež
 pravidelná činnost sportovních oddílů
 rekonstrukce, modernizace, technické zhodnocení, údržba a opravy zázemí sportovních 

oddílů 

Celkem bylo předloženo 160 žádostí s požadavky v celkové výši 8 722 736 Kč. Podpořeno bylo 55 
projektů, z toho 51 projektů občanských sdružení, 1 projekt střední školy zřizované krajem
a 3 projekty ostatních subjektů.

Další podpořené programy z jednotlivých resortů uvádíme v příloze v tabulce 4.1. Účast škol 
v programech. Jedná se o programy z resortu: zdravotnictví, dopravy, rozvoje venkova, zemědělství 
a životního prostředí, kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sociálních věcí, bezpečnosti 
a problematiky menšin. 
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Tabulka 4.1 Účast škol v dalších programech

Program Název projektu Počet projektů Dotace (v Kč)

č. 4 Podpora zdravotnických vzdělávacích 
programů 3 66 800

č. 5 Podpora zdravotnických preventivních 
a léčebných programů

3 63 000

č. 6 Podpora ekologické výchovy a osvěty 6 218 707

č. 7 Podpora ochrany přírody a krajiny 1 50 000

č. 8 Podpora péče o zvířata v nouzi 1 36 000

č. 9 Podpora sociálních programů 2 497 853

č. 11 Podpora kulturních památek 1 25 000

č. 12 Obnova kulturních památek 1 40 000

č. 20 Podpora ke zvýšení BESIP 2 56 000

4.2 Účast v projektech OP RLZ

V rámci 3. priority Rozvoj celoživotního učení, opatření 3.3. – Rozvoj dalšího profesního 
vzdělávání byly schváleny projekty těchto předkladatelů:

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, projekt na zvýšení dovedností a profesních kompetencí 
zaměstnanců firem, veřejné správy a zdravotnických institucí v Libereckém kraji – částkou
3 242 000 Kč.

Integrovaná střední škola stavebních a řemeslných oborů a Učiliště, Liberec, Truhlářská 3/360, 
projekt Odborné vzdělávání a certifikace instruktorů, technologů a řídících pracovníků ATB pro 
nově zřizované středisko svařování plastových materiálů – částkou: 1 471 930 Kč.

Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště, Hejnice, Lázeňská 349, projekt Vývoj vzdělávacích 
programů celoživotního vzdělávání v oblasti péče o krajinu a její tvorby – částkou: 2 202 180 Kč. 

Euroškola Česká Lípa, Střední odborná škola, projekt Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 
v oblasti environmentální problematiky se zaměřením na péči o veřejnou zeleň a sportovní plochy 
v LK – částkou: 3 769 878 Kč.

4.3 Účast v projektech SROP

Grantové schéma Sociální integrace v Libereckém kraji představuje finanční zdroj z prostředků 
Evropského sociálního fondu, České republiky a Libereckého kraje v rámci Společného 
regionálního operačního programu, opatření 3.2 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, určený na 
podporu projektů v oblasti integrace znevýhodněním ohrožených skupin obyvatelstva na trh práce 
či do společnosti. 

Ve sledovaném období pokračovala realizace projektů podpořených v předchozích výzvách (viz 
Výroční zpráva 2004/2005) a zároveň byla zahájena realizace projektu Příprava mládeže na vstup 
do života mimo dětský domov. 

Nositelem projektu Příprava mládeže na vstup do života mimo dětský domov je Dětský domov, 
Jablonné v Podještědí, Zámecká 1 a partnery jsou další dětské domovy zřizované Libereckým 
krajem – Dětské domovy v České Lípě, v Dubé-Deštné a ve Frýdlantu. Projekt zahrnuje vzdělávací 
a motivační kurzy a psychologické poradenství pro mladistvé ve věku 15 až 25 let žijící v dětských 
domovech a opouštějící tato zařízení. Cílem je získání potřebných a posílení stávajících kompetencí 
pro integraci do společnosti a uplatnění na trhu práce, eliminace rizik a snížení vzniku sociálně 
nežádoucích jevů. Projekt zahrnuje tři hlavní aktivity: pobytové kurzy s psychology, kurzy výpočetní 
techniky a nácvik sociálních dovedností. Náklady projektu po dobu jeho realizace od 1. května 2006 



Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2006-2007
Projednáno v Zastupitelstvu Libereckého kraje 25. března 2008

41

do 30. června 2007 činí 4 842 640 Kč, což je také výše bezúročné návratné půjčky poskytnuté 
nositeli projektu ze strany Libereckého kraje.

4.4 Účast v Národních a Systémových a dalších projektech

Národní projekty realizovalo NIDV Praha ve svých krajských pobočkách, jde především o tyto 
projekty:

Počty zúčastněných pedagogů ze škol
Národní projekty

základních středních

Koordinátor 148 7

Brána jazyků 482 202

Úspěšný ředitel 21 3

Funkční studium 29 1

Některé školy Libereckého kraje se také zapojily do systémových projektů a dalších projektů 
HODINA, PILOT Z, PILOT G, Rozvojový program MŠMT v rámci SIPVZ pro zajišťování 
standardu ICT ve školách, CERMAT, M.R.K.E.V.
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5. Další vzdělávání

5.1 Programy dalšího vzdělávání poskytované krajem zřízenými středními školami 

V letošním roce byl poprvé součástí výročních zpráv o činnosti školy jednotlivými řediteli 
příspěvkových organizací kraje přehled programů dalšího vzdělávání realizovaných poskytovateli 
středního vzdělání ve školním roce 2006/2007.

Ke dni 30. 6. 2007 kraj zřizoval celkem 44 škol poskytujících střední vzdělání, z toho 6 organizací 
uvedlo ve své výroční zprávě o činnosti školy, že další vzdělávání ve školním roce 2006/2007 
neposkytovaly a 9 subjektů informace o realizaci programů dalšího vzdělávání neposkytlo 
v požadované struktuře.

Dle předložených informací školy v uvedeném školním roce realizovaly 193 vzdělávacích programů 
pro 2803 účastníků. Z toho plyne, že v průměru se jednoho kurzu zúčastnilo téměř 15 účastníků.

Tabulka 5.1.1: Rozložení programů dalšího vzdělávání dle druhu

Druh programu Počet
účastníků

Rekvalifikační kurz 33

Kurz doplňující stupeň vzdělání 6

Kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru 27

Kurz zvyšující zaměstnatelnost 18
Kurz manažerského vzdělávání 0
Kurz zabezpečující školení nebo zaučení zaměstnanců pro konkrétního 
zaměstnav.

8
Kurz zabezpečující povinné vzdělávání, proškolení, prohlubování 40
Kvalifikace pracovníků podle speciálních právních norem (školení ze zákona) 8
Kurz školení školitelů 0
Jazykový kurz 28
Univerzita třetího věku 0
Kurz pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel 9
Zájmové vzdělávání – volnočasový kurz 14
Zprostředkování stáže 2
Celkem 193

Tabulka 5.1.2  Rozložení programů dalšího vzdělávání dle zaměření

Směr zaměření Počet
směr ekonomický 7
pedagogický 28
právní a veřejnoprávní 0
poskytování služeb 9
sociální a zdravotnický 17
umělecký a technický 50
všeobecně vzdělávací 63
zemědělský a ekologický 6
zájmový 13
Celkem 193
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Obě tabulky (5.1.1 a 5.1.2) zachycují rozdělení druhů i směrů zaměření jednotlivých kurzů, které 
vychází z metodiky projektu Centra vzdělanosti Libereckého kraje.

Za důležité považujeme uvést skutečnost, že čtyři příspěvkové organizace v tomto školním roce 
uspořádaly vzdělávací programy, kterých se zúčastnilo více než 500 dospělých. Konkrétně se jedná 
o Střední školu hospodářskou a lesnickou se sídlem ve Frýdlantu, Střední školu strojní, stavební 
a dopravní v Liberci, Obchodní akademie a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky 
v Liberci a Integrovanou střední školu z Vysokého nad Jizerou.

5.2 Centrum vzdělanosti Liberecké kraje

Hlavní činností příspěvkové organizace kraje s názvem Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, 
Liberec, Masarykova 18 (dále CVLK), zřízené k datu 1. 1. 2005, je poskytování celoživotního 
vzdělávání včetně poradenství, koordinační činnost v rámci sítě místních center celoživotního 
vzdělávání pokrývajících celé  území našeho kraje a v neposlední řadě zpracování a analýza dat 
vztahujících se k trhu práce. Tato organizace zaměstnávala celkem 10,5 zaměstnanců a zároveň na 
základě smluvních vztahů spolupracovala s 304 lektory. 

Ve školním roce 2006/2007 uskutečnilo CVLK celkem 173 vzdělávacích programů (z toho: 20 
programů dalšího vzdělávání dospělých, 152 kurzů vzdělávání pedagogických pracovníků 
a 1 studijní program pro školní metodiky prevence). Těchto programů se zúčastnilo celkem 4331 
účastníků (z toho: 1203 programů dalšího vzdělávání dospělých, 3038 kurzů dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků a 90 školních metodiků prevence).

V průběhu roku 2007 se CVLK účastnilo v 7 projektech zaměřených na rozvoj dalšího vzdělávání 
(z toho v jednom mezinárodním). Významnými jsou dva projekty, jejichž je CVLK předkladatelem.
Prvním je projekt s názvem „Gramotnosti pro 21. století“ zaměřený na vývoj a realizaci 
vzdělávacích modulů pro lektory a řídící pracovníky působící v oblasti dalšího profesního 
vzdělávaní, který je vybaví náležitými znalostmi a dovednostmi  k tomu, aby se profesionálně mohli 
zabývat výukou čtyř nových gramotností  vyžadovaných znalostní společností (informační, 
ekonomická a občanská gramotnost a gramotnost pro udržitelný rozvoj). Konkrétními cíli projektu 
je proškolení 60 lektorů a manažerů; vypracování a pilotní ověření vzdělávacího Programu 
Akademie půl třetího věku; vyvinutí e-learningového programu pro lektory a jejich budoucí 
posluchače; získání akreditace vzdělávacího programu; realizování startovacího a závěrečného 
odborného semináře s cílem vysvětlit veřejnosti význam Akademie půl třetího věku. Rozpočet  
projektu je ve výši 6 197 432,- Kč. Další informace jsou k nalezení na stránce www.g21.cvlk.org. 
Druhým je projekt „Studijní program pro školní metodiky“, který je podpořen z Operačního 
programu Rozvoj lidských zdrojů prostředky Evropského sociálního fondu a České republiky. 
Studijní program obsahuje 250 hodin rozložených do čtyř vzdělávacích cyklů konaných v letech 
2007-2008, odborných stáží, praktického cvičení a samostudia. Studium bude ukončeno závěrečnou 
zkouškou a obhajobou závěrečné práce zaměřené na mapování a zlepšení klimatu vlastní školy. 
Rozpočet projektu je stanoven na 3 985 250,- Kč. Aktuální informace jsou k dispozici na stránce 
www.metodikprevence.cz.



Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2006-2007
Projednáno v Zastupitelstvu Libereckého kraje 25. března 2008

44

6. Naplňování prioritních cílů dlouhodobého záměru Libereckého kraje 2006

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2006 definoval tři 
základní strategické priority: zvýšení účasti na vzdělávání, zvýšení kvality vzdělávání a řízení školství 
a zvýšení efektivity vzdělávání. I přesto, že se jedná o strategické cíle, jejichž naplňování překračuje 
horizont jednoho koncepčního období, je možno dílčím způsobem vyhodnotit jejich naplňování.

6.1 Zvýšení účasti na vzdělávání

Strategický cíl se zaměřuje na zvýšení účasti na vzdělávání pro všechny věkové skupiny obyvatel. 
V případě počátečního vzdělávání je klíčovým ukazatelem míra účasti na vzdělávání v případě 
relevantních věkových skupin, která je limitována počtem možných vzdělávaných, legislativních 
prostředím a vstupními kapacitami vzdělávacích subjektů.

V případě předškolního vzdělávání se postupně začíná projevovat na jedné straně mírně příznivý 
demografický vývoj, na straně druhé také zájem zákonných zástupců o toto vzdělávání. Mezi 
školními roky 2005/2006 a 2006/2007 je tak možno zaznamenat mírný pokles míry účasti na 
vzdělávání - v generaci pětiletých se předškolního vzdělávání účastnilo 95 %, resp. 92,8 %. Tento 
v zásadě negativní trend souvisí se vstupními kapacitami mateřských škol, nicméně souvisí i s účastí 
dětí, které jsou mladší 3 let, a dětí s odkladem povinné školní docházky. V případě základního 
vzdělávání se s ohledem na plnění povinné školní docházky lze usuzovat, že se tohoto vzdělávání 
účastní v zásadě všichni z dané populační skupiny. V případě středního vzdělávání se jej - vztaženo 
k populaci patnáctiletých - účastnilo 105,3 % žáků, v roce 2005/2006 se jednalo o 101,7 %. Tento 
podíl je ovlivněn počtem žáků, kteří po zahájení středního vzdělávání mění svou vzdělávací dráhu, 
nepatrný vliv lze přisuzovat dojížďce žáků z jiných krajů. 

V rámci vnitřní diverzifikace středního vzdělávání se prozatím nepodařilo dosáhnout podílů žáků 
přijímaných do 1. ročníků v jednotlivých kategoriích, které dlouhodobý záměr předpokládal 
s ohledem na přiblížení se průměrným hodnotám České republiky (viz následující tabulka):

Tabulka 6.1  Podíly přijímaných v jednotlivých kategoriích vzdělávání

kategorie předpoklad skutečnost

střední vzdělání s výučním listem (E, H) 39 % 42 %

střední vzdělání s maturitní zkouškou (L0) 6 % 5 %

střední vzdělání s maturitní zkouškou (M) 39 % 34 %

střední vzdělání s maturitní zkouškou - všeobecné (K, 78M) 15 % 19 %

I s ohledem na nepříznivý demografický vývoj ve věkových kohortách spadajících do počátečního 
vzdělávání však uvedený strategický cíl směřoval zejména na rozvoj dalšího vzdělávání, a to 
v podmínkách Libereckého kraje prostřednictvím sítě místních center celoživotního vzdělávání 
v rámci Centra vzdělanosti Libereckého kraje. Na základě získaných údajů (viz 5. kapitola) se 
v oblasti dalšího vzdělávání podařilo ve sledovaném období naplnit očekávanou střední variantu 
vývoje zastoupení počátečního a dalšího vzdělávání.

6.2 Zvýšení kvality vzdělávání a řízení školství

Obdobně jako ve školním roce 2005/2006 se pozornost kraje zaměřila zejména na procesy 
externího monitorování a hodnocení kvality vzdělávání v tzv. uzlových bodech vzdělávání. 
Liberecký kraj opět přistoupil ke spolupráci na systémovém projektu Kvalita I, zejména aktivit 
zajišťovaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. tříd základních škol se zúčastnilo 137 základních 
škol s celkem 3612 žáky v odpovídajícím ročníku. Opět byly připraveny tři oblasti testování -
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matematické dovednosti, dovednosti v českém jazyce a obecné dovednosti. Souhrnné výsledky za 
Liberecký kraj jsou následující: matematické dovednosti - 60,8 % úspěšnosti (ČR: 61,6 %), 
dovednosti v českém jazyce – 62 % (ČR: 61,5 %) a obecné dovednosti – 63 % (ČR: 62,8 %).

Projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií se účastnilo 4655 žáků. Oblasti testování byly shodné s předchozím projektem a 
z hlediska souhrnných výsledků dosáhl Liberecký kraj následující úspěšnosti: matematické 
dovednosti - 49,4 % (ČR: 46,9 %), dovednosti v českém jazyce - 59,1 % (ČR: 56,0%) a obecné 
dovednosti - 69,7 % (ČR: 66,4 %).

Posledním projektem, který se zaměřil na zjišťování kvality vzdělávání, byl projekt Maturita 
nanečisto 2007. Jej se účastnilo 3361 žáků oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní 
zkouškou. V souvislosti s připravovanou reformou maturitní zkoušky byly připraveny a využity 
následující oblasti testování - český jazyk, matematika, občanský základ, přírodovědně technický 
základ, informačně technologický základ a zkoušky z cizích jazyků.

Tabulka 6.2 Výsledky žáci Libereckého kraje v projektu Maturita nanečisto 2007

zkouška Liberecký kraj Česká republika

český jazyk 43,7 % 46,5 %

matematika 49,1 % 49,7 %

občanský základ 58,1 % 57,9 %

přírodovědně technický základ 62,5 % 58,8 %

informačně technologický základ 42,0 % 45,9 %

Uvedené tři projekty významným způsobem umožňují hodnotit úroveň vzdělávání a poskytují 
zpětnou vazbu všem zúčastněným - žákům, školám i kraji. Liberecký kraj - v případě možnosti -
i nadále bude podporovat zapojení škol do těchto projektů a další využití jejich výsledků, zejména 
s ohledem na přidanou hodnotu vzdělávání.
Ve sledovaném období byly poprvé plošně uplatněny procesy interního hodnocení, tj. autoevaluace, 
prozatím však nebylo provedeno vyhodnocení autoevaluačních zpráv, které doplňují výroční zprávy 
o činnosti škol a školských zařízení.

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v oblasti řízení školství také v závěru školního roku 
2006/2007 diskutoval a vyzval střední školy zřizované Libereckým krajem ke strategickému 
plánování a zpracování tzv. střednědobého strategického plánu rozvoje školy s časových 
horizontem 5 let. Tento prvkem má napomoci provázání dalšího rozvoje středních škol, 
i s ohledem na potřeby trhu práce a komunikace se sociálními partnery v oblasti vzdělávání, 
s strategickými směry zakotvenými v následujícím dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy Libereckého kraje.

6.3 Zvýšení efektivity vzdělávání

Dlouhodobý záměr předpokládal touto prioritní osou zabezpečení kvality vzdělávání s ohledem na 
disponibilní finanční prostředky, a to nejenom jejich ovlivňováním, ale i úpravou sítě škol v kraji.

V návaznosti na tento strategický cíl - ve vazbě na související aspekty jakými je demografický vývoj, 
kurikulární reforma, proměny trhu práce, poptávka ze strany žáků - byl zpracován dílčí koncepční 
dokument Změny vzdělávací soustavy středních škol Libereckého kraje, který byl schválen 
Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 115/07/ZK (konkrétní opatření viz kapitola 1.2.2). 
Tato opatření - ačkoli jejich naplnění je plánováno s časovým horizontem do roku 2011 - jsou 
předpokladem pro to, aby se zachovala stabilita sítě středních škol s ohledem na očekávaný 
demografický vývoj a ze středních škol se stala regionální vzdělávací centra, která budou 



Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2006-2007
Projednáno v Zastupitelstvu Libereckého kraje 25. března 2008

46

poskytovatelem horizontálně i vertikálně prostupného počátečního vzdělávání, ale i významným 
partnerem pro zaměstnavatelskou sféru v oblasti dalšího vzdělávání.
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7. Činnosti Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu 
            Libereckého kraje

7.1 Kontrolní činnost

Ve školním roce 2006/2007 probíhaly kontroly škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým 
krajem a soukromých škol v souladu s Plánem kontrolní činnosti Krajského úřadu Libereckého 
kraje pro rok 2006 a 2007 a v souladu s Kontrolním řádem Krajského úřadu Libereckého kraje. 
Kontrolní řád slouží k zajištění uceleného systému kontrolní činnosti v rámci vnitřního a vnějšího 
kontrolního systému Krajského úřadu Libereckého kraje. Za jeho provádění odpovídá odbor 
kontroly.

Kontrolní činnost je prováděna:
z podnětu zastupitelstva kraje (§ 78 odst. 5 písm. c) zákona o krajích)
z podnětu rady kraje (§ 59 zákona o krajích)
z podnětu kontrolního výboru (§ 78 odst. 5 písm. a) a b) zákona o krajích)
z podnětu hejtmana (§ 61 odst. 3 písm. h) zákona o krajích)
z podnětu ředitele krajského úřadu
z jiného podnětu (např. stížnosti nebo petice)
na základě plánů kontrolní činnosti

Kontrolní činnost se provádí zejména podle následujících právních předpisů:
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění
zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v plném znění 
zákon č. 561/2004 Sb., o  předškolním, základním středním, vyšším odborném  a  jiném 
vzdělávání (školský zákon)
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností v platném znění
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Přehled kontrol provedených odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve školách 
a školských zařízeních v Libereckém kraji ve školním roce 2006/2007 je uveden v Příloze č. 6.

Nejčastější nedostatky zjištěné při kontrolách škol a školských zařízení zřizovaných obcemi ve 
školním roce 2006/2007:

Oblast vnitřních předpisů školy
 Vnitřní organizační normy nebyly průběžně aktualizovány a obsahovaly odkazy na již 

neplatné právní normy.
 Vnitřní platový předpisy nebyly aktualizovány podle novel právních předpisů. Pro určování 

platových tarifů v rámci rozpětí podle příslušného nařízení vlády nebyly specifikovány
okruhy zaměstnanců, jichž se určení tarifů týkalo, a pravidla pro určení tarifů sjednány ve 
vnitřním platovém předpisu.

Oblast účetnictví
 Účetní evidence organizace u nákladových účtů 5 nebyla vedena odděleně  pro státní dotaci

a provozní dotaci.     
Oblast nakládání došlými fakturami

 Faktury, především za FKSP, nebyly zapisovány do knihy přijatých faktur.
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 Chybějící podpisy odpovědných osob na účetních dokladech.
 Chybějící náležitosti účetních dokladů (např. označení dokladu, obsah účetního případu 

a jeho účastníky, okamžik vyhotovení účetního dokladu).
 K účetnímu dokladu byly přiloženy pouze složenky, která neměly  náležitosti účetního 

dokladu.
 Úhrada materiálu z prostředků ONIV.

Oblast vedení pokladny
 Nesprávné vedení pokladní knihy (nejčastěji při nakládání s prostředky z FKSP). 
 Nesprávné dokladování výdajů z pokladny (nejčastěji dokladováno paragony místo 

výdajových pokladních dokladů).
 Překračování pokladního limitu.

Cestovné
 Neúplné vyplňování cestovních příkazů (chybějící podpisy, datum apod.).
 Nedodržení časového limitu pro výplatu cestovních náhrad a vyúčtování pracovní cesty.
 Při vyúčtování pracovní cesty nebylo zaměstnancům propláceno stravné.

Oblast nakládání s prostředky z FKSP
 Úhrady, které nelze z FKSP poskytovat (občerstvení, nákup květin, náplně do automatů, 

nákup papírů do tiskárny, nákupy pro odborovou organizaci, dárky).
 Příspěvky důchodcům, kteří při odchodu do důchodu nepracovali u příspěvkové organizace.
 Nákupy byly hrazeny v hotovosti na paragon bez přiloženého dodacího listu.

 Nebyly účtovány krátkodobé závazky vůči dodavatelům hrazené z FKSP na účet 321.

Oblast mzdové a personální agendy
 Personální spisy neobsahovaly  veškeré potřebné doklady (např.: osobní dotazník, doklady 

o vzdělání, údaje o nástupu a ukončení mateřské dovolené, zápočet odborné praxe).
 Pracovníci vykonávající pro zaměstnavatele práce ve vedlejší činnosti (doplňková činnost, 

vedlejší nebo souběžný pracovní poměr), měly stejnou pracovní náplň se stejným druhem 
práce v hlavní i vedlejší činnosti.

 Porušování závazného ukazatele limitu počtu zaměstnanců. 
 Nedostatky v zápočtu praxe (zejména u mateřské a rodičovské dovolené). 

7.2 Konkurzní řízení

Při vyhlašování konkurzního řízení se zřizovatel řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích. V souladu s ustanovením § 166 
školského zákona jmenuje ředitele školské právnické osoby a příspěvkové organizace zřizované obcí 
nebo svazkem obcí zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkurzního řízení. Ve školním roce 
2006/2007 se uskutečnilo šest konkurzních řízení v těchto školách a školských zařízeních, 
zřizovaných Libereckým krajem:
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Tabulka 7.2: Přehled konkurzních řízení ve školním roce 2006/2007

Škola nebo školské zařízení Ředitel Termín nástupu do funkce
Centrum vzdělanosti Libereckého 
kraje, Liberec, Masarykova 18, 
příspěvková organizace

RNDr. Jiří Čeřovský 1. 1. 2007

Střední škola technická, Jablonec nad 
Nisou, Belgická 4852, příspěvková 
organizace

Ing. Mgr. Dagmar 
Březinová 1. 2. 2007

Základní škola, Nové Město pod 
Smrkem, Textilanská 661, příspěvková 
organizace

Mgr. Gabriela 
Ouhrabková

1. 3. 2007

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. 
Randy 13, příspěvková organizace

RNDr. Tomáš 
Hofrichter, Ph.D. 1. 3. 2007

Střední škola hospodářská a lesnická, 
Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková 
organizace

Ing. Alena Dvořáková 11. 4. 2007

Základní umělecká škola, Jablonec 
nad Nisou, Podhorská 47, 
příspěvková organizace

Bc. Vít Rakušan 1. 7. 2007

Pozn. 26. 9. 2006 proběhlo na Krajském úřadu Libereckého kraje výběrové řízení na funkci jednatele – ředitele 
Obchodní společnosti Školní statek Frýdlant, s.r. o., Zámecká 4005, Frýdlant. Jednatel společnosti je v souladu 
se zakladatelskou listinou jmenován valnou hromadou. Působnost valné hromady vykonává jediný společník 
společnosti, v tomto případě Liberecký kraj. Do této funkce byla vybrána paní Ing. Marie Šimková.

Podrobnější přehled o konání konkurzního řízení na školy a školská zařízení zřizované Libereckým 
krajem najdete v příloze č. 7.

7.3 Vyřizování petic a stížností

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu šetří a vyřizuje stížnosti a další podněty a petice 
vztahující se k činnosti všech škol, předškolních a školských zařízení nacházejících se na území 
Libereckého kraje, pokud jsou Krajskému úřadu Libereckého kraje podány nebo postoupeny.

Šetření stížnosti probíhá v souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 5/2007 Pravidla pro 
přijímání a vyřizování petic, stížností a dalších podání (do 12. 6. 2007 byla v platnosti Směrnice 
Rady Libereckého kraje č. 5/2005 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic, stížností a dalších 
podání ze dne 12. 4. 2005), podle ustanovení § 59 odst. 1, písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích, podle vládní vyhlášky č. 150/1958 U. l., o vyřizovaní stížností, oznámení a podnětů 
pracujících (platná do konce roku 2005) a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 

Ve školním roce 2006/2007 bylo odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu podáno nebo 
postoupeno 20 stížností. Z toho bylo 8 stížností vyhodnoceno jako neoprávněných, 2 stížnosti byly 
oprávněné, 7 stížností jako částečně oprávněné a 3 stížností byly vyřešeny bez šetření – anonym.
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Tabulka 7.3: Přehled stížností řešených odborem školství ve školním roce 2006/2007 a 
srovnání se školním rokem 2004/2005 a 2005/2006

Stěžovatel 2004/2005 2005/2006 2006/2007

Anonym 3 5 7
Rodič 8 13 2
Žák 2
Pedagog 6 7 8
Ředitel školy
Zřizovatel
Obec 1
Jiná fyzická osoba 4 4 2
Jiná právnická osoba

B) Proti komu stížnost směřovala

2004/2005 2005/2006 2006/2007

Pedagog 2 4 5
Ředitel školy 17 27 12
Zřizovatel 1 3
Jiné (na školu) 1

C) Výsledek stížnosti

2004/2005 2005/2006 2006/2007

Neoprávněná 10 12 8
Částečně oprávněná 3 2 7
Oprávněná 2 2 2
Vyřízeno bez šetření (anonym) 6 15 3

D) Podle zřizovatele školy

Počet stížností 2004/2005 2005/2006 2006/2007

na školy zřizované obcí 4 14 1
na školy zřizované krajem 14 17 18
jiný zřizovatel 3 1

Jako oprávněné byly např. vyhodnoceny stížnosti: na činnost školské rady na škole, chybně 
vyplněné potvrzení pro daňové účely při ukončení pracovně právního vztahu. Nápravná opatření 
uložená odborem školství byla splněna.

Jako částečně oprávněné byly vyhodnoceny stížnosti: např. různé podněty a praktiky na školách, 
diskriminační postup na škole při řešení personálních záležitostí,  ochrana osobních údajů, atd. 
Odborem školství byla uložena nápravná opatření.  

Odbor školství řešil petici rodičů, týkající se optimalizace škol v Libereckém kraji. Proti záměru 
zrušení osmiletého Gymnázia Tanvald – petici bylo vyhověno.

Petice č. 1 proti sloučení Střední průmyslové školy, Jablonec n. Nisou a Střední školy technické, 
Jablonec n. Nisou – vysvětlen záměr Libereckého kraje, „Prohlášení politických klubů ODS 
a ČSSD k optimalizaci středního školství v kraji“.
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Petice č. 2 proti sloučení Střední odborné školy a SOU obchodní, Jablonec n. Nisou, Poštovní 10 
a SŠ gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská ul. – vysvětlen záměr Libereckého kraje, „Prohlášení 
politických klubů ODS a ČSSD k optimalizaci středního školství v kraji“.

Petice č. 3 proti sloučení Střední odborné školy a SOU obchodní, Jablonec n. Nisou, Poštovní 10 
a SŠ gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská ul. – senátní výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, 
lidská práva a petice  konstatoval, že petice se stala prostředkem pro komunikaci zúčastněných stran 
– Liberecký kraj projedná záměr se samosprávou Jablonce n. Nisou, stanovisko petentů bylo vzato 
na vědomí.

Petice č. 4 proti sloučení OA a HŠ, Turnov, Borovská 519 s ISŠ, Turnov, Alešova 1723 – usnesení 
č. 149/07/ZK – splynutí škol k 1. 1. 2008.

Petice č. 5 proti sloučení OA a HŠ, Turnov, Borovská 519 s ISŠ, Turnov, Alešova 1723 – usnesení 
č. 149/07/ZK – splynutí škol k 1. 1. 2008.

Dále byly řešeny stížnosti a podměty podané ČŠI, které odboru školství byly předány k dalšímu 
řízení.
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8. Ekonomická část

Výroční zpráva je předkládána za školní rok 2006/2007. Vzhledem k tomu, že rozpočet škol není 
tvořen na školní rok, ale na kalendářní rok, jednotlivá data v ekonomické části výroční zprávy jsou 
zpracována za kalendářní rok 2006.

V roce 2006 poskytoval Krajský úřad Libereckého kraje finanční prostředky na:

- přímé výdaje (ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení zřizované územními 
samosprávnými celky a školy a školská zařízení, které nezřizuje kraj, stát, obec, svazek obcí, 
registrovaná církev nebo náboženská společnost),

- účelové dotace (ze státního rozpočtu, příjemce stejný jako u přímých výdajů),

- provozní prostředky (z rozpočtu zřizovatele) pro školy a školská zařízení zřizované krajem.

Pro oblast financování regionálního školství z prostředků státního rozpočtu byla použita ustanovení 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna. 2005.

Rozpis rozpočtu přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované krajem a obcemi provedl 
Krajský úřad Libereckého kraje v souladu s § 161 školského zákona, podle vyhlášky MŠMT 
č. 492/2005 Sb. (vyhláška o krajských normativech), a směrnice MŠMT č.j. 28 768/2005-45 ze dne 
12. prosince 2005, kterou se stanoví závazné zásady rozpisu finančních prostředků státního 
rozpočtu. 

Do úrovně financování regionálního školství se v Libereckém kraji pozitivně promítlo zavedení 
nového republikového normativu pro děti ve věku 3 – 18 let umístěné v krajských zařízeních 
ústavní výchovy. Bylo tím docíleno spravedlivějšího přidělování finančních prostředků vzhledem 
k nerovnoměrnému rozložení sítě těchto zařízení (minimum 102 lůžka hlavní město Praha, 
maximum 812 lůžek Ústecký kraj, Liberecký kraj 297 lůžek) oproti předchozím letům, kdy tato 
kategorie byla financována z krajské rezervy Do mzdových normativů regionálního školství pro rok 
2006 bylo promítnuto zvýšení platové úrovně v souvislosti se změnou tarifní tabulky od 1. 1. 2006 
a dále dopad rozšíření výuky v 6. ročníku ZŠ o 1 hodinu. Normativ ONIV byl zvýšen u kategorie 
6 – 14 let, čímž bylo zajištěno lepší vybavení škol učebnicemi a učebními pomůckami a snadnější 
přístup pedagogů ZŠ k DVPP v souvislosti se zaváděním rámcových vzdělávacích programů.  

Dotaci školám a školským zařízením, které nezřizuje kraj, stát, obec, svazek obcí, registrovaná 
církev nebo náboženská společnost, poskytl krajský úřad v souladu s § 162 zákona č.561/2004 Sb. 
v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým 
školám, předškolním a školským zařízením.

Účelové dotace byly konkrétním příjemcům poskytnuty podle § 163 školského zákona v souladu 
s rozhodnutím ministerstva školství o poskytnutí dotace. 

Celkový přehled finančních prostředků přidělených na školy a školská zařízení ze státního rozpočtu 
prostřednictvím Libereckého kraje je uveden v tabulce č. 8.1 v příloze.

Limit počtu pracovníků financovaných ze státního rozpočtu za rok 2006 je uveden v tabulce 8.2. 
Přidělený limit navazuje na meziroční úbytky dětí, žáků a studentů. Jeho mírné navýšení mezi rokem 
2005 a 2006 je způsobeno odlišným rozložením prostředků na platy a prostředků na ostatní platby 
za provedenou práci v rámci limitu mzdových prostředků (nižší podíl prostředků na ostatní osobní 
výdaje v roce 2006 z celkového objemu mzdových prostředků).
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Tabulka 8.2: Limit počtu pracovníků financovaných ze státního rozpočtu za rok 2006

Přidělený limit počtu pracovníků 
RgŠ

Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006

Celkem 9 864,30 9 568,10 9 580,40

z toho obecní školství 6 460,50 6 281,32 6 162,55

             krajské školství 3 335,75 3 252,46 3 288,29

             nerozepsaná rezerva 68,05 34,32 129,56

8.1  Celkové výdaje na školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem 

8.1.1 Přímé výdaje hrazené prostřednictvím krajských normativů

Rozpis závazných ukazatelů přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým 
krajem na rok 2006 – tabulka č. 8.3 v příloze.

Vývoj počtu zaměstnanců a rozpočtované mzdové prostředky za školy, předškolní a školská 
zařízení zřizované Libereckým krajem v roce 2005 a 2006 – tabulka č. 8.4 v příloze.

Průměrné platy zaměstnanců škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Libereckým 
krajem – tabulka č. 8.5 v příloze.

8.1.2 Provozní výdaje v roce 2006

V tomto roce jako i v letech předcházejících proběhlo mnoho legislativních změn. Tyto změny však 
neměly zásadní vliv na nastavený způsob financování škol. Je uplatňován § 28 odst. 4 zákona 
250/2000 Sb., tj. odvody do Fondu investic Libereckého kraje přidělených finančních prostředků na 
odpisy nemovitého majetku. Na odpisy svěřeného movitého a nemovitého majetku byla poskytnuta 
účelová dotace, která byla součástí příspěvku na provoz  od zřizovatele. 

Většina příspěvkových organizací uzavírala v roce 2006 své hospodaření s kladným výsledkem. 
Kladný výsledek vznikl  u některých příspěvkových organizací díky zvýšenému zapojení vlastních 
zdrojů – peněžních fondů, tj. zapojením rezervního fondu (k časovému překlenutí rozdílů mezi 
výnosy a náklady, k dalšímu rozvoji své činnosti), fondu odměn (na mzdy) a investičního fondu (na 
opravy a údržbu nemovitého majetku v daném roce).

Školám a školským zařízením zřizovaným Libereckým krajem byl poskytnut příspěvek na provozní 
neinvestiční výdaje – viz tabulka 8.6 v příloze. V tabulce je uveden objem poskytnutých finančních 
prostředků z rozpočtu zřizovatele na výdaje související s provozem škol a školských zařízení. 
Poskytnuté prostředky obsahují i prostředky určené na opravu a údržbu objektů škol, které nejsou 
poskytovány samostatně. V porovnání s předcházejícím rokem došlo k nepatrnému nárůstu. 

8.1.3 Investiční výdaje, výdaje na rekonstrukci a modernizaci škol 
          a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem

Zdrojem financování investičních akcí organizací resortu školství v roce 2006 byly prostředky kraje 
rozdělované převážně prostřednictvím Fondu investic Libereckého kraje a zapojení vlastních 
investičních fondů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem.

Zadávání veřejných zakázek bylo řešeno v souladu se Směrnicí č. 3/2006 k zadávání veřejných 
zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi. Směrnice vychází ze 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který upravuje oblast zadávání veřejných zakázek 
v souladu s právními normami Evropské unie.
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Ve směrnici jsou na základě objemu celkových ročních výnosů každé příspěvkové organizace 
stanoveny limity pro pořizování investic a reinvestic podléhající souhlasu resortního člena rady kraje 
nebo rady kraje. V souladu s uvedeným zákonem se všechny nákupy, jejichž předpokládaná cena 
nepřesáhne 2 miliony korun, stávají veřejnou zakázkou malého rozsahu a jejich zadání je vždy
předmětem schválení příslušnými orgány. Nákupy s hodnotami nad 2 miliony korun jsou veřejné 
zakázky podlimitní nebo nadlimitní, o obou typech těchto zakázek rozhoduje rada kraje. 

Fond investic Libereckého kraje (FI LK) je jeden z nástrojů podpory trvalé péče o nemovitý 
majetek kraje a obcí v rámci investičního rozvoje území Libereckého kraje. Tento fond je určen 
k financování reprodukce a pořízení nemovitého majetku. Z fondu mohou získat finanční 
prostředky příspěvkové organizace zřízené Libereckým krajem, obce, města a svazky obcí 
v působnosti Libereckého kraje.

Do tabulky 8.7 v příloze jsou zahrnuty investiční akce financované z rozpočtu kraje 
a z Fondu investic Libereckého kraje. 

8.2 Neinvestiční výdaje na školy a školská zařízení zřizované obcemi nebo 
          svazky obcí

Krajský úřad v roce 2006 v přenesené působnosti rozepisoval a poskytoval přímo právnickým 
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, finanční prostředky na 
přímé výdaje na vzdělávání (§ 160 odst. 1 písm. c).  Při rozpisu byla použita stejná metodika jako při 
rozpisu rozpočtu pro právní subjekty zřizované krajem. 

Rozpis závazných ukazatelů přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované obcemi na rok 
2006 – tabulka 8.8 v příloze.

Počty zaměstnanců a rozpočtované mzdové prostředky za školy, předškolní a školská zařízení 
zřizované obcemi v Libereckém kraji – tabulka 8.9 v příloze.

Průměrné platy zaměstnanců škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných obcemi 
v Libereckém kraji tabulka č. 8.10 v příloze.

8.3 Celková výše finančních prostředků poskytovaných ze státního 
rozpočtu na činnost škol a školských zařízení, které nezřizuje stát, 
kraj, obec, svazek obcí nebo registrovaná církev nebo náboženská 
společnost …

K 31. 12. 2006 bylo zapsáno do školského rejstříku v působnosti Libereckého kraje celkem 31 
právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, 
krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství 
(dále jen „svazek obcí“), nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo 
přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále jen „soukromé školy 
a školská zařízení“).

Z celkového počtu byla v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým 
školám, předškolním a školským zařízením, v platném znění, poskytována základní i zvýšená dotace 
téměř všem soukromým školám a školským zařízením. Jedna soukromá škola nevykazuje svou 
činnost od školního roku 2005/2006, nebyla jí tedy v roce 2006 dotace poskytována. Školské 
zařízení, které bylo zařazeno do školského rejstříku již od 1. 7. 2005, mělo nárok pouze na základní 
dotaci, protože nepožádalo Českou školní inspekci  o provedení inspekční činnosti pro účely 
přiznání zvýšení dotace. S účinností od 1. 1. 2006 bylo do školského rejstříku zařazeno nové školské 
zařízení, ale vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2006 nevykazovalo činnost, nebyla mu dotace 
poskytována. Dále v polovině roku 2006 jedno školské zařízení svou činnost ukončilo. 
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Z ministerstva byly v roce 2006 na dotace pro soukromé školství Libereckého kraje poskytnuty 
finanční prostředky v celkové výši  138 832 tis. Kč.

Soukromým školám a školským zařízením bylo v souladu se zákonem poskytnuta celková částka 
138 832 tis. Kč, která byla v rámci finančního vypořádání vyúčtována dle podmínek stanovených 
ministerstvem.

Výše jednotlivých dotací roku 2006 podle druhů škol a školských zařízení je uveden v tabulce 8.11.

Tabulka 8.11 Výše jednotlivých dotací roku 2006 podle druhů škol a školských zařízení

Druh školy nebo školského zařízení Poskytnuté dotace v roce 2006

Mateřské školy 6 297 290

Základní školy 14 149 177

Střední školy, VOŠ 95 973 099

Zařízení školního stravování 17 120 676

Školská účelová zařízení 5 291 758

Celkem 138 832 000

8.4 Přímé výdaje na vzdělávání na dítě, žáka a studenta v jednotlivých druzích škol

V tabulce 8.12 jsou uvedeny celkové přímé výdaje na vzdělávání na 1 dítě, žáka, studenta 
v mateřských, základních a středních školách v letech 2004, 2005, 2006.

Tabulka 8.12: Celkové přímé výdaje na vzdělávání na 1 dítě, žáka, studenta v mateřských, 
základních a středních školách za rok 2004, 2005, 2006

Celkové neinvestiční výdaje přímé na l žáka, studentaDruhy škol a školských zařízení
2004 2005 2006

mateřské školy 27 270 28 001 29 797

základní školy 26 940 27 934 30 282

střední školy a SOU 38 617 36 795 38 682



Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2006-2007
Projednáno v Zastupitelstvu Libereckého kraje 25. března 2008

56

Použité zkratky:

Zkratka, zkrácené slovo Celý název
CERMAT Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
CVLK Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
Dlouhodobý záměr LK 2006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

Libereckého kraje z roku 2006 
DD dětský domov
DDM dům dětí a mládeže
DDÚ dětský diagnostický ústav
DM domov mládeže
DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků
ESF Evropský sociální fond 
FI LK Fond investic Libereckého kraje
FKSP fond kulturních a sociálních potřeb
MŠ mateřská škola
MŠMT nebo ministerstvo 
školství 

Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu České 
republiky

MŽP nebo ministerstvo 
životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí České republiky

NIDV Národní institut dalšího vzdělávání
ONIV ostatní neinvestiční výdaje
OP RLZ Operační program rozvoje lidských zdrojů
odbor školství nebo 
OŠMTS KÚ LK

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu 
Libereckého kraje

PPP pedagogicko-psychologická poradna
RgŠ regionální školství
SOU střední odborné učiliště
SPC speciálně pedagogické centrum
SPV středisko praktického vyučování
SROP Sdružený regionální operační program
SŠ střední škola
SVČ středisko volného času
ŠJ školní jídelna
ŠZ nebo školský zákon Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů (školský zákon)

ÚIV Ústav pro informace ve vzdělávání
VOŠ vyšší odborná škola
Výroční zpráva LK 2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy 

v Libereckém kraji za školní rok 2004/2005,
ZŠ základní škola
ZUŠ základní umělecká škola
VVVZS Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport 

Zastupitelstva Libereckého kraje
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Tabulky, grafy a přílohy 

Tabulka 2.1.2 Vývoj počtu tříd a dětí v běžných a speciálních třídách
Tabulka 2.1.3 Věková skladba dětí v běžných a speciálních třídách v členění podle obcí 

s rozšířenou působností
Tabulka 2.2.3 Vývoj počtu tříd a žáků podle ročníku docházky v běžných třídách oboru 

základní vzdělávání
Tabulka 2.2.5 Počty žáků základního vzdělávání ve školním roce 2006/2007
Tabulka 2.2.6 Počty škol, tříd a žáků v základních školách zřizovaných obcemi
Tabulka 2.2.7 Počty škol, tříd a žáků v základních školách zřizovaných obcemi, základní 

školy pouze s prvním stupněm
Tabulka 2.2.8 Počty škol, tříd a žáků v úplných základních školách zřizovaných obcemi
Tabulka 2.2.9 Třídy a žáci s rozšířenou výukou vzdělávacích oborů v základních školách
Tabulka 2.2.10 Počty žáků ve víceletých gymnáziích
Graf 2.3.1 Žáci přijatí do 1. ročníku středního vzdělávání ve školním roce 2006/2007 

v oborech kategorie K, M
Graf 2.3.2 Žáci přijatí do 1. ročníku středního vzdělávání ve školním roce 2006/2007 

v oborech kategorie L0
Graf 2.3.3 Žáci přijatí do 1. ročníku středního vzdělávání ve školním roce 2006/2007 
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Tabulka 2.5.3 Speciální školy
Tabulka 3.3.1 Sympozium uměleckoprůmyslových škol - zúčastněné školy
Tabulka 3.3.2 Sympozium uměleckoprůmyslových škol - přehled dílen a účastníků
Tabulka 3.3.3 Sympozium uměleckoprůmyslových škol - ceny odborné poroty
Tabulka 3.3.4 Sympozium uměleckoprůmyslových škol - ceny patronů dílen
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Tabulka 8.3 Rozpis závazných ukazatelů přímých výdajů pro školy a školská zařízení 

zřizované Libereckým krajem
Tabulka 8.4 Vývoj počtu zaměstnanců a rozpočtované mzdové prostředky za školy

a školská zařízení zřizovaná Libereckým krajem - rok 2004 až 2006
Tabulka 8.5 Průměrné platy zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných 

Libereckým krajem
Tabulka 8.6 Příspěvek na provozní neinvestiční výdaje poskytovaný školám a školským

zařízením zřizovaným  Libereckým krajem
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Příloha č. 1 Přehled škol a školských zařízeních zřizovaných obcemi v Libereckém kraji
Příloha č. 2 Přehled škol a školských zařízeních zřizovaných Libereckým krajem
Příloha č. 3 Přehled soukromých škol a školských zařízení na území Libereckého kraje
Příloha č. 4 Přehled církevních škol a školských zařízení na území Libereckého kraje
Příloha č. 5 Přehled  škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT na území 
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Libereckého kraje
Příloha č. 6 Kontroly provedené odborem školství ve školách a školských zařízeních ve 

školním roce 2006/2007
Příloha č. 7 Přehled konkurzních a výběrových řízení konaných ve školním roce 

2006/2007


