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1. Úvod   

 

Předkládáme zastupitelstvu města zprávu o stavu a výsledcích tzv. obecního školství 
ve Svitavách. Zpráva odráží průběh a výsledky uplynulého školního roku v mateřských 
školách, základních školách a v ostatních školských zařízeních zřizovaných městem Svitavy. 
Tato zpráva popisuje období uplynulého školního roku 2018-2019 a samozřejmě odráží i stav 
po zahájení školního roku nového.  

Město Svitavy je v současnosti zřizovatelem pěti úplných základních škol, jedné 
neúplné základní školy, čtyř samostatných mateřských škol, jedné samostatné školní jídelny, 
Základní umělecké školy a Střediska volného času Svitavy. Dvě mateřské školy jsou součástí 
základních škol (ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov a ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská 1). Veškeré dění 
v této oblasti se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a souvisejícími vyhláškami 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT), zákonem o obcích (128/2000 
Sb.), zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (250/2000 Sb.) - vše v platném 
znění.  

Odbor školství a kultury v rámci rozšířené působnosti vykonává pro 21 obcí a jejich 
34 školských zařízení činnosti, které vyplývají ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). 

 
2. Vyhodnocení školního roku 2018-2019 

Školní rok 2018/2019 můžeme hodnotit jako úspěšný, stejně jako roky minulé. 
Základní školy i mateřské školy se zapojily OPVVZ – tzv. šablony, což je zjednodušené 
získávání finančních prostředků zejména na školní asistenty a další vzdělávání učitelek a 
učitelů. Výše získaných prostředků se pohybovala mezi 500 tisíci až dvěma miliony Kč. Byl 
ukončen tříletý projekt Inkluze ve Svitavách, školy se připravovaly na nové financování 
regionálního školství, které je připraveno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ke 
spuštění 1.1.2020. V tomto školním roce neproběhl konkurs na obsazení místa ředitelky, 
ředitele. 

 



Výsledky hospodaření všech příspěvkových organizací za rok 2018 byly předloženy 
k projednání radě města i zastupitelstvu města na konci pololetí roku 2019 a byly hodnoceny 
kladně. Se stejným výsledkem bylo hodnoceno hospodaření v prvním pololetí roku 2019.  

V tomto období proběhly běžné i opravy většího rozsahu. Byla realizována řada 
velkých projektů v základních školách. Na náměstí Míru to bylo vybudování nových šaten a 
dvou učeben, v ulici Felberova byla vybudována nová učebna polytechnické výchovy a 
započala se generální rekonstrukce kuchyně a školní jídelny. V areálu MŠ v ulici Pražská byla 
vybudována Tvořivě badatelská učebna, dále dvě školy (ZŠ Sokolovská a ZŠ Lačnov) získaly 
finanční prostředky na realizaci projektů ze SFŽP. Všechny školy jsou zapojeny do tzv. 
šablon II ve spolupráci s MAS Svitava. 

 

2.a Předškolní zařízení  
Všech sedm předškolních zařízení začalo v září 2018 navštěvovat 594 dětí. Ve všech 

mateřských školách proběhl v jarních měsících zápis dětí do mateřské školy v předem 
stanoveném termínu, jak ukládá příslušná vyhláška MŠMT. S konkrétními termíny 
jednotlivých kol byla veřejnost seznámena prostřednictvím měsíčníku Naše město, na 
webových stránkách města i mateřských škol a na vývěskách ve všech předškolních 
zařízeních. Výsledky potvrdily předpoklad, že pokračuje pokles narozených dětí. Všechny 
školky mají zřizovatelem povolenou výjimku v počtu dětí na jednu třídu - do počtu 28 dětí – 
většina ji ale nevyužívá. Dále se projevuje zájem rodičů z okolních obcí umísťovat své děti 
v našich zařízeních. Podrobné údaje k 30.9.2018 jsou v přiložené tabulce: 
Mateřské školy - počet oddělení a dětí pro školní rok 2018 - 2019                     stav k 30.9.2018 
* oddělení MŠ při nemocnici v ulici Kollárova 

 

  Zařízení  počet oddělení počet dětí 
MŠ Větrná 11  6 164 

MŠ Pražská 2a            2 56 

MŠ Marie Majerové 13  3 81 

MŠ Milady Horákové 27  4 111 

MŠ Zadní 44, Lačnov  1 27 

MŠ Úvoz 1  2 51 

MŠ Československé armády 9      4+1* 104+10* 

Celkem  23 594 
 

Pracovnice odboru financí a interní auditorka provedly v popisovaném období 
veřejnosprávní kontroly s předmětem hospodaření s veřejnými prostředky a vedení účetnictví 
ve všech mateřských školách. V žádné organizaci nebyly zjištěny zásadní problémy a 
pochybení, zjištěné drobné nedostatky ve vedení účetních dokladů a ve vnitřních směrnicích 
organizací byly ve stanoveném termínu odstraněny. Všechny kontroly mají významný 
metodický rys a díky přístupu pracovníků úřadu se daří vést hospodaření příspěvkových 
organizací dle platné legislativy.  

Česká školní inspekce v tomto školním roce provedla inspekci a kontrolu v 
mateřských školách v Lačnově a v MŠ Větrná. V obou případech nebyly shledány závady či 
porušení školské legislativy.  
 Všechna předškolní zařízení jsou napojena na internet, všechny mají vlastní webové 
stránky (www.materinky.svitavy.cz).  
 
2.b Základní školy a školská zařízení 
Do svitavských základních škol nastoupilo 1. září 2018 celkem 1839 dětí. Při porovnání 
s minulým školním rokem to znamená přírůstek celkem o 19 žáků. Počet dojíždějících žáků 
z okolních obcí je stabilní. Do našich škol dojíždělo 375 dětí. 

http://www.materinky.svitavy.cz/


Počet žáků základních škol ve Svitavách ve školním roce 2018 – 2019                stav k 30.9.2018 
 

Škola  počet tříd počet žáků 
Základní škola Svitavy, T. G. Masaryka 27  13 305 

Základní škola Svitavy, Riegrova 4  13 300 
Základní škola Svitavy, nám. Míru 73  16 367 
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1  14 338 
Základní škola Svitavy, Felberova 2  22 488 
Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov  3 41 

Celkem  81 1839 

 
V tomto období se v rámci svých školních vzdělávacích programů jednotlivé školy 

nadále profilovaly a dosáhly řady úspěchů. Ve všech školách skončil projekt inkluze, proto 
skončili školní psychologové a speciální pedagogové, kteří byli financováni z tohoto projektu. 
K dalšímu financování asistentů pedagoga využívají školy tzv. šablony. Ve školách nadále 
pracují Školní poradenská pracoviště. Školy se aktivně zapojují do programů prevence 
rizikového chování žáků, úzce spolupracují s MAS Svitava. 

V ZŠ T.G. Masaryka pokračovali aktivitami z projektů Inkluze v Pardubickém kraji, 
ze kterého měli placeny kroužky, doučování, metodické poradny, školení, supervizi a vybrané 
vzdělávání. Dále obdobný projekt Inkluze ve Svitavách, díky kterému mohli působit na škole 
speciální pedagog s psychologem, školní asistenti a díky kterému se jim dostávalo bohaté 
péče ve formě vzdělávání a podpory. V neposlední řadě končily tzv. Šablony, ze kterých byly 
podpořeny personální možnosti v oblasti speciální pedagogiky a také tzv. stínování, tedy 
získávání zkušeností na jiných školách 319.247 Kč). K výročí 100 let republiky byla před 
školou slavnostně vysazena lípa. Ve škole působí Centrum kolegiální podpory metody 
Feuersteinova instrumentálního obohacování, což přináší rozvoj aktivit školy také 
k veřejnosti, škola působí jako fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. 
V rámci projektu Erasmus + získala škola na své aktivity 324.186 Kč. 

V ZŠ Felberova se podařilo získat dva investiční dotační tituly, a to z IROP a IROP 
MAS, díky kterým se uskutečnily rekonstrukce odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu a 
chemické laboratoře (2.835.000 Kč) a přebudování bývalého bytu školníka na učebnu 
polytechnické výchovy (9.300.000 Kč). Nadále pokračuje řada projektů např. v oblasti 
ekologie a zdravého životního stylu. Škola je zapojena do projektu Celorepubliková síť 
Laborky.cz při Gymnáziu v Slaném, dále do projektu Implementace krajského akčního plánu 
Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického 
vzdělávání. 

V ZŠ na náměstí Míru pokračují v realizaci řady projektů, nadstavbou je snaha 
zkvalitnit práci s nadanými žáky. Od září byl ve škole zavedený nový předmět v sedmých 
třídách – Tvořivé a efektivní učení. V různých předmětových soutěžích se žáci školy 
umísťovali na předních místech i v kraji. Škola získala finanční prostředky (MAS a 
zřizovatel) na rekonstrukci šaten a vybudování dvou odborných učeben ZIP (zeměpis, 
přírodopis a informatika). Ve škole vzniklo Centrum polytechnické výchovy na Svitavsku a 
v rámci realizace MAP II zde pracuje pracovní skupina Polytechnika. 

V ZŠ v ulici Riegrova dosahují každoročně dobrých výsledků v programu 
enviromentální výchovy, osvěty a vzdělávání. Tradiční akce – Ekojarmark, Den Země apod. 
V rámci šablon získala škola z MŠMT více jak 2 miliony Kč a je partnerem v dalších 
projektech. 

V ZŠ a MŠ Sokolovská vyučují podle inovovaného školního vzdělávacího programu 
s ústřední myšlenkou „Učíme žáky, nikoli předměty“, což znamená učit žáky se učit, pracovat 
s informacemi, řešit problémy, komunikovat, spolupracovat a uplatnit získané dovednosti a 



vědomosti v praktickém životě. Toto se škole daří a odráží se to v bohatých školních i 
mimoškolních aktivitách. Škola se zapojila do další etapy projektu „Pokusné ověřování – 
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ vyhlašovaného MŠMT ČR, v rámci 
kterého bylo škole poskytnuto na každé pololetí 122.500 Kč na organizaci exkurzí do státem 
zřizovaných spolupracujících institucí. V průběhu roku škola pokračovala v realizaci řady 
projektů s vysokou mírou získaných finančních prostředků. Nákladem 8.572.000 Kč byl 
realizován evropský projekt Tvořivě badatelská učebna, který se setkal s příznivým ohlasem 
široké pedagogické i laické veřejnosti. Dále byly realizovány dva projekty s dotací ze Státního 
fondu životního prostředí – Mladí badatelé na Pražské (445.941 Kč) a Areál BOV – ZŠ 
Sokolovská (533.511 Kč). Z grantového programu Pardubického kraje škola získala dva 
granty v celkové výši 45.000 Kč. 

V ZŠ a MŠ Lačnov se podařilo stabilizovat úplně nový pedagogický sbor, ustálil se 
počet žáků a díky prezentaci školy na veřejnosti došlo i ke změně povědomí o vzdělávání 
v základní škole. Škola nadále využívá netradičních metod výuky s přihlédnutím k tradicím 
městské části Lačnov. Ve škole zřídili sedm zájmových kroužků. Škola dovedla k úspěšnému 
zakončení projekt Inkluze ve Svitavách, zapojila se do projektu SFŽP. 

Všechny školy se v tomto období zapojily do řady dalších projektů regionálních i 
celostátních (vzdělávání pedagogů, životní prostředí, zdravá výživa apod.). Ve všech školách 
dochází k postupnému návratu k polytechnickému vzdělávání (dříve základy techniky - 
dílny). K tomu pomáhají realizované projekty IROP pro nové programovací období. Ve všech 
školách jsou kvalitně vybavené odborné učebny, postupně dochází k obnově počítačového 
parku. Na tyto aktivity školy čerpají prostředky ze svých fondů investic. Dvě základní školy 
ze čtyř, které zpracovaly projekty a podaly žádost do IROP byly úspěšné a realizovaly své 
projekty: 
* ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská 1 – Tvořivě badatelská učebna – 7.468.000 Kč 
* ZŠ Svitavy, Felberova 2 – Polytechnická učebna – 9.278.000 Kč   
Město Svitavy získalo pro ZŠ Felberova významnou dotaci ve výši 22.000.000. Kč na 
generální rekonstrukci stravovacího pavilonu s plánovanými celkovými náklady 
převyšujícími částku 33.000.000 Kč. 
 Velmi významně se do procesu zapojování škol do projektů s finančním přínosem 
zapojila Místní akční skupina Svitava. V rámci svých aktivit realizovala projekty „Podpora 
škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ A ZŠ II“, která je určena 
i pro MŠ. Významným způsobem tak pomáhá školám s tvorbou žádostí a to bezplatně. 

Česká školní inspekce provedla inspekční činnost v Základní škole Svitavy, Riegrova 
4, jejímž předmětem byla stížnost matky žáka. Problém se vedení školy podařilo společně se 
zřizovatelem vyřešit. V ZŠ v ulici Felberova proběhla klasická inspekce, při níž bylo 
zjišťováno dodržování školské legislativy a nakládání s finančními prostředky ze státního 
rozpočtu. Závěr inspekce vyzněl pro školu velmi příznivě.  

Odbor financí a interní audit provedl v popisovaném období veřejnosprávní kontroly 
ve všech základních školách, v ZUŠ a v Internátní školní jídelně. Zjištěné drobné nedostatky 
v účtování a ve vnitřních směrnicích byly odstraněny buď na místě v době kontroly, nebo ve 
stanovených termínech. V jednom případě bylo zaznamenáno porušení rozpočtové kázně 
chybným zaúčtováním přijaté dotace. Věc byla vyřešena ve spolupráci se zřizovatelem. 

Dále byly rozvíjeny volnočasové aktivity pro děti jak na jednotlivých školách, tak 
prostřednictvím jiných organizací (sportovní kluby, občanská sdružení, SVČ). Většina škol se 
zapojila do grantových programů Pardubického kraje a školy tak získaly další finanční 
prostředky na mimoškolní činnost svých žáků. V příloze č. 3 jsou uvedeny střední a odborné 
školy, kam odešli vycházející žáci.   

V tomto školním roce pokračovaly akce v rámci partnerských vztahů se zahraničními 
školami. K dlouhodobé spolupráci mezi ZŠ a MŠ Sokolovská se základní školou ve 



slovenském Spišském Bystré přibyla spolupráce s partnery ze slovenského Žiaru nad Hronom 
(ZŠ Riegrova). 

 

 Základní umělecká škola Svitavy 
 Výuka v ZUŠ Svitavy probíhala ve školním roce 2018 - 2018 ve třech oborech: 
hudebním, tanečním a výtvarném. Kromě toho jsou vytvořeny podmínky pro vzdělávání žáků 
hudebního oboru i na dalším místě, a to v Březové nad Svitavou, Moravské náměstí 65. 
Kapacita školy 810 žáků je dlouhodobě naplňována přibližně z 88 %. Ve školním roce 
2018/2019 se ve škole vzdělávalo v přípravných ročnících I. stupně a základním studiu I. a II. 
stupně celkem 715 žáků, z toho 452 v oboru hudebním, 149 v tanečním a 114 ve výtvarném. 
Výuka je realizována podle Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy 
Svitavy (dále „ŠVP“). 
Škola se svou činností a vzdělávacími výsledky seznamuje veřejnost prostřednictvím 
dostupných mediálních prostředků, spoluprací s kulturními organizacemi města a na 
webových stránkách školy. Škola v průběhu roku spolupracovala intenzivně s řadou 
kulturních a společenských institucí v celé republice (konzervatoře, HAMU, JAMU, NIDV 
apod.), díky kterým jsme mohli organizovat spoustu veřejných akcí. Místní školy a školská 
zařízení jsou již tradičně dobrými partnery ZUŠ Svitavy, už díky společným žákům. Škola 
spolupracuje i s dalšími ZUŠ Pardubického kraje při pořádání soutěží a v dalších společných 
projektech (vystoupení, konzultace, další vzdělávání apod.). Stálými partnery jsou i SKS 
Svitavy a Muzeum a galerie města Svitavy, díky kterým máme možnost kvalitně ve městě 
prezentovat své žáky. 
Škola se poprvé zapojila do celostátního happeningu ZUŠ OPEN. Zorganizovala Celostátní 
setkání učitelů sólového zpěvu a celostátní soutěžní přehlídku komorních souborů Svitavské 
komoření. Jak na tuto přehlídku i na obnovenou pěveckou soutěž Svitavský slavík získala 
škola grant z Pardubického kraje. 
 Ve škole působilo 30 pedagogů a čtyři správní zaměstnanci. 
 

 Internátní jídelna Svitavy 
Od školního roku 2005/2006 působí původně Internátní jídelna jako Internátní školní 

jídelna, která zajišťuje kromě obědů i poskytování snídaní, svačinek a večeří. Celkově se 
zlepšilo pracovní prostředí kuchařek i strávníků. Organizace vaří v průměru 1.100 obědů a 
připravuje 2x denně 350 svačinek, rozvoz zajišťovala vlastním automobilem na tato zařízení:   
MŠ Lány, MŠ Milady Horákové, MŠ Pražská, MŠ Marie Majerové, ZŠ Riegrova, Speciální 
ZŠ. Přímo v IŠJ se stravují žáci a učitelé ze ZŠ nám. Míru, Speciální základní školy, SOU, 
klienti Charity a Světlanky. Daří se rozšiřovat služby i pro cizí strávníky, kteří si pro obědy 
docházejí. Provoz zajišťuje 13 zaměstnanců. 
 V posledním období pokračovaly stavební úpravy prostor kuchyně, aby provoz 
vyhovoval všem hygienickým předpisům, byla zkolaudována zcela nová vzduchotechnika. 
Díky nákupu nového vozidla organizace zajišťuje rozvoz bezlepkové stravy do škol, kde je 
distribuována potřebným dětem s celiakií. 
  

Středisko volného času Svitavy  
         Organizace působí v ulici Purkyňova a dále ke své činnosti využívá střelnici  v ZŠ na 
náměstí Míru, tělocvičny ostatních škol ve městě a táborovou základnu na Svratouchu.  
         Obsah činnosti SVČ Svitavy je vymezen vyhláškou č. 74/2005 Sb.  O zájmovém 
vzdělávání, školským zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 
379/2015 Sb. o pedagogických pracovnících, Nařízením vlády č. 75/2005 Sb. O přímé 
výchovné činnosti. V tomto školním roce pracovalo celkem 66 zájmových útvarů s 652 
účastníky v oblastech sportu, estetiky a turistiky. Kromě toho organizace zajišťovala množství 
spontánních aktivit a dále také řadu obvodních a okresních kol postupových soutěží MŠMT.  



V době letních prázdnin připravili interní pracovníci stálý pobytový tábor na TZ Svratouch a 
7 příměstských táborů s programem.  
         Činnost zajišťuje 5 pedagogických pracovníků a dva nepedagogičtí pracovníci. Ve 
školním roce činil úvazek 4,5 pedagogických pracovníků a 1,0 nepedagogických pracovníků, 
celkově 5,5 pracovníka.    
         Jako každý rok přímo organizovala nebo se významně podílela na akcích - Ježíškova 
pošta, Pekelný Mikuláš, Pekelná jízda, „Svatomartinské slavnosti“, „Velikonoce ve 
Svitavách“, „HrajemeSy“.  
  

2.c  Ostatní školská zařízení ve městě 
 Ve Svitavách působí tři střední školy, jedna Speciální základní škola. Všechny tyto 
školy jsou zřizované Pardubickým krajem:   
Gymnázium, obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky Svitavy 
Od tohoto školního roku došlo ke sloučení s Obchodní akademií.  
Tradiční střední škola vyučuje ve čtyřech ročnících osmiletého a čtyřech ročnících čtyřletého 
gymnázia. Počet studentů byl v tomto školním roce 359 v gymnáziu, 116 v obchodní 
akademii a 8 ve vyšší odborné škole.  
Střední odborné učiliště Svitavy 
V posledních letech se podařilo díky novému oboru Mechanik - plastikář stabilizovat školu. 
V současné době má škola 11 tříd ve dvou maturitních a pěti učebních oborech. Díky 
propojení s výrobními podniky v regionu mají absolventi dobrou perspektivu na trhu práce. 
Střední zdravotnická škola Svitavy 
Škola je moderně zařízena a vybavena velkým množstvím učebních pomůcek a didaktické 
techniky. Plně kvalifikovaný pedagogický sbor nabízí žákům osobní přístup a přátelskou 
atmosféru. Škola zároveň slouží celoživotnímu vzdělávání, zejména v rekvalifikačním kurzu 
sanitář nebo v několika druzích kurzů první pomoci. Součástí školy je školní jídelna 
poskytující celodenní stravování. Pro ubytování žáků je využíván domov mládeže. 
Speciální základní škola a střední škola Svitavy 
Na změny v obecném školství v souvislosti s inkluzí došlo od 1.9.2015 k rozšíření nabídky 
vzdělávání o střední školu a změnil se název školy. 
 Dále ve Svitavách dalším rokem vyvíjí svoji činnost Středisko výchovné péče 
Svitavska (ALFA), které sídlí ve stejné budově jako Středisko volného času - v ulici 
Purkyňova 17. Jeho zřizovatelem je Květná Zahrada z.ú. SVP ALFA je školským 
poradenským zařízením, které poskytuje preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým od 
3 do 18 let, (do max. 26 let). Dále nabízí středisko své služby rodičům a všem pedagogickým 
pracovníkům. Bezplatné služby jsou poskytovány formou ambulantní (ve Svitavách a na 
detašovaných pracovištích), terénní (práce s třídními kolektivy a celými rodinami) a celodenní 
pro území celého okresu Svitavy. Rozsah lokální působnosti odpovídá regionu okresu 
Svitavy, tj. působnosti obcí Svitavy, Litomyšl, Moravská Třebová a Polička.  
Svitavy, Purkyňova 284/1 (budova Města Svitavy, ve správě SVČ Tramtáryje) 
Svitavy, Purkyňova 249/16 (budova společnosti Time Invest) 
Květná 40 (sídlo z. ú. Květná Zahrada) 
Litomyšl, T. G. Masaryka 1145 (budova ZŠ T.G.M. Litomyšl) 
Polička, Nádražní 304 (budova MěÚ) 
Moravská Třebová, Komenského 371/46 (budova za MP Moravská Třebová) 
Jevíčko, U Zámečku 784 (budova ZŠ Jevíčko) 
Od 1.6.2019 je ředitelkou organizace Mgr. et Bc. Vlasta Pechancová. 
 
 
 



2.d  Dětské organizace, spolky, volnočasové aktivity 
 Ve městě vyvíjejí svoji činnost organizace, jejichž hlavní, případně převážnou náplní 
je vyplňování volného času dětí a mládeže, a to na dobrovolné bázi. Mezi největší patří 
Tělovýchovná jednota Svitavy, Turistický oddíl mládeže Zálesáci Svitavy, JUNÁK – 
středisko Svitavy, Pionýr - občanské sdružení a řada dalších sportovních klubů, které jsou 
zaměřeny rovněž na dětské a mládežnické kategorie. Všechny subjekty využívají možnosti 
zapojit se do grantového programu města na podporu volnočasových aktivit kromě těch, které 
jsou přímo napojeny na rozpočet města a také do systému podpory pracovníků s mládeží.  
I v tomto roce rozvíjí svoji činnost Mateřské centrum, které provozuje hlídací službu Hlídáček 
v prostorách k tomu účelu upravených v objektu mateřské školy v ulici Pražská. Dalším 
rokem nabízí své služby dětské skupiny společnost Papera v tzv. Paperáčku. 
 
3. Zahájení školního roku 2019-2020 
Ve všech školách a školských zařízeních došlo během prázdnin k realizaci menších či větších 
oprav a běžné údržby. Větší opravy se týkaly především stavebních úprav ve školních 
jídelnách, opravy sociálních zařízení pro žáky, oprava další terasy MŠ Milady Horákové 
apod. 

Všechna zařízení byla 1.9.2019 připravena na zahájení nového školního roku.  
3.a  Mateřské školy 

Opět pokračuje, i když už mírný, pokles dětí. V současné době je téměř plně využita kapacita 
všech MŠ ve městě, proto již nebylo využito odloučené pracoviště na Svitavském stadionu a 
jeho činnost byla ukončena. K 1.8.2018 došlo ke sloučení dvou mateřských škol MŠ Svitavy 
– Lány („Zámeček“) a MŠ Větrná 11, budova v ulici Úvoz 1 se stala jejím odloučeným 
pracovištěm. Nadále se osvědčuje rozvoz stravy do většiny mateřských školek z centrální 
kuchyně – Internátní školní jídelny. Ředitelky MŠ se při přijímání dětí řídí vnitřním 
předpisem, kde jsou uvedena kritéria pro přijetí. V roce 2019 proběhla tři kola zápisu dětí do 
MŠ. 
Mateřské školy - počet oddělení a dětí pro školní rok 2019 – 2020    
                                    k 30.9.2019 
 

  Zařízení  počet oddělení počet dětí 
MŠ Větrná 11  6 154 +42* 

MŠ Pražská 2a            2 56 

MŠ Marie Majerové 13  3 81 

MŠ Milady Horákové 27  4 111 

MŠ Zadní 44, Lačnov  2 27 

MŠ Československé armády 9      4+1** 101+10** 

Celkem  23+1 572+10 
*   odloučené pracoviště Úvoz 
** oddělení MŠ při nemocnici v ulici Kollárova 
 
Z uvedeného vyplývá, že do mateřských škol nastoupilo o 12 děti méně než v minulém 
školním roce. Všem žádostem o zařazení do MŠ ve Svitavách bylo vyhověno, běžně byly 
přijímány i dvouleté děti.   

 
 

3.b Základní školy 
Do svitavských základních škol nastoupilo 1. září 2019 celkem 1817 dětí. Při porovnání 
s minulým školním rokem to znamená přírůstek, tentokrát o 12 dětí. Počet dojíždějících žáků 
z okolních obcí se v tomto roce snížil a pro tento školní rok je to celkem 348 žáků. 
 



Počet žáků základních škol ve Svitavách ve školním roce 2019 – 2020 
                                k 30.9.2019 
Škola  počet tříd počet žáků 
Základní škola Svitavy, T. G. Masaryka 27  13 314 

Základní škola Svitavy, Riegrova 4  13 284 
Základní škola Svitavy, nám. Míru 73  16 350 
Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1  15 346 
Základní škola Svitavy, Felberova 2  23 492 
Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov  3 31 

Celkem  83 1817 
 

     
4. Závěr 
Závěrem je nutno konstatovat, že tato zpráva postihuje ucelené období školního roku 2018-
2019 a plně odráží předložené výroční zprávy jednotlivých škol. Zde se lze dozvědět i 
zajímavé aktivity a významné úspěchy, kterých školy dosáhly. Pro podrobnější informace je 
možné nahlédnout do těchto zpráv při vlastním jednání, v dalších dnech na odboru školství a 
kultury, případně jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých škol.  
 
Návrh na usnesení: 
zastupitelstvo města 
bere na vědomí předloženou zprávu o situaci ve školství na území města za období 
školního roku 2018 - 2019 a o zahájení školního roku 2019 - 2020 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: č. 1 Výroční zprávy všech škol a školských zařízení v tištěné podobě                               
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