Příloha č. 1

PŘEHLED ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DLE MĚSTSKÝCH
ČÁSTÍ A DEMOGRAFICKÝ VÝHLED TĚCHTO ZAŘÍZENÍ
DO ROKU 2020

Komentáře k jednotlivým městským částem vycházejí z prognózy vývoje navýšení počtu
bytových jednotek a pracovních příležitostí Odboru územního plánování a rozvoje
Magistrátu města Brna, která předložila přehled městských částí, kde se plánuje rozvoj
výstavby dle stávajícího územního plánu platného do roku 2018. Ostatní informace jsou
získáany od jednotlivých škol i městských částí, zároveň i z dalších podkladů, které si Odbor
školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna vypracoval nebo nechal vypracovat.
Přehled se dále opírá o údaje o obyvatelstvu Českého statistického úřadu (data ze Sčítání
lidu, domů a bytů, které bylo realizováno v roce 2011, data k 26. 3.), o Projekci počtu
narozených v městě Brně do roku 2017 zpracovanou pro potřeby této koncepce v roce 2013
Petrem Fučíkem (příloha č. 2) a také o prognózu populačního vývoje obyvatel města Brna,
jež je obsažena ve studii Demografický vývoj města Brna a jeho okolí (autoři: Daniel
Seidenglanz, Václav Toušek, Filip Chvátal), kterou vypracovalo v roce 2013 Centrum pro
regionální rozvoj Masarykovy univerzity.

Statutární město Brno
V okrese Brno-město, který je jako jediný v ČR tzv. městským okresem (území okresu plně
koresponduje s katastrálním územím města Brna), mělo ke dni Sčítání lidu, domů a bytů
(SLBD), tedy k 26. březnu 2011, obvyklý pobyt 385 913 osob a trvalý pobyt 379 452 osob1.
Podle statistiky Ministerstva vnitra (Informační systém evidence obyvatel MV) v Brně žilo
k 1. 1. 2011 (tedy rok SLDB) 404 820 osob. V této statistice jsou započítáni obyvatelé hlášení
k trvalému pobytu nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince či azylanta.
Není bez zajímavosti, že odborný odhad počtu osob, které se ve městě denně vyskytují,
udává, že je ve městě Brně denně celkem přítomno kolem 550 000 osob (viz Odborná analýza
vývoje počtu osob oficiálně neregistrovaných ve městě Brně – kvalifikovaný odhad početního
vývoje přítomného obyvatelstva do roku 2020 nad rámec obyvatelstva s trvalým bydlištěm,
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Výsledky SLDB 2011 jsou zpracovány a publikovány za obvykle bydlící obyvatelstvo, resp. podle místa
obvyklého pobytu, což je velkou novinkou. Vzhledem k tomu, že obvyklý pobyt více odpovídá skutečnému
bydlišti, zatímco trvalý (či dlouhodobý) pobyt má spíše evidenční charakter, výsledky by měly věrněji zobrazit
realitu k datu sčítání, což bylo i hlavním motivem zavedení této nové metodiky, která je společná po všechny
členské státy.
V případě města Brna činí rozdíl mezi počtem osob trvale bydlících (těch bylo ke dni sčítání 379 452) a obvykle
bydlících (kterých bylo sečteno 385 913) celkem 6 461 osob. Je pravděpodobné, že největší skupinu tohoto
rozdílu tvoří zejména mladé osoby, které zde studují či pracují a bydlí v podnájmech, ale nemají zde (z různých
důvodů) trvalé bydliště, ale přesto se sečetly v Brně jako v místě obvyklého pobytu.
V této souvislosti je třeba konstatovat, že se bohužel ambice sčítání zjistit co nejpřesněji počet osob, které v dané
obci žijí, nenaplnily. Jistě to souvisí i s tím, že to, zda svůj pobyt například na vysokoškolských kolejích
považujeme za obvyklý pobyt, či nikoliv, závisí na nás.

autoři: Daniel Seidenglanz, Václav Toušek, Michal Janota, Centrum pro regionální rozvoj
Masarykovy univerzity, 2008). Jedná se ale nejen o ty, kteří v Brně pracují či studují a bydlí
(například v pronajatých bytech či ubytovnách a kolejích), ale také o ty, kteří sem denně
dojíždějí za prací, službami, do škol atd.
Ať se již bere v úvahu statistika ČSÚ, nebo statistika MV (ISEO), která pracuje s jinou
metodikou zpracování dat, v posledních několika letech sice docházelo k nárůstu počtu
obyvatel, a to jak přirozenou měnou (narodilo se více dětí, než zemřelo obyvatel), tak i
stěhováním (více obyvatel se přistěhovalo do Brna, než se odstěhovalo z Brna), tento trend se
v roce 2010 zastavil a od té doby docházelo k úbytku počtu obyvatel. Vlivem přepočtu
obyvatel na základě údajů SLBD (korekce počtu obyvatel) se však počet obyvatel opět zvýšil
(viz graf).
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Městské části
Z 29 městských částí statutárního města Brna byla nejpočetnější městská část Brno-střed
s 64 316 obyvateli, nejméně obyvatel žilo v městské části Brno-Ořešín (577 obyvatel).
Z celkového počtu obyvatel města Brna bylo 12,7 % dětí do 14 let a 17,3 % obyvatel ve věku
65 a více let. Podle věkové skladby je „nejmladší“ městskou částí Brno-Útěchov. Z celkového
počtu 760 obyvatel zde bylo 21,2 % dětí do 14 let. Naopak nejnižší zastoupení obyvatel ve
věku 0 až 14 let vykázala městská část Brno-Bohunice, kde spadala do této věkové skupiny
pouze jedna desetina obyvatel (10,6 %). Vyšší podíl dětské složky obyvatelstva najdeme
zejména v okrajových městských částech, kde od konce 90. let minulého století proběhla
masivní výstavba rodinných domů či bytových komplexů (Ivanovice, Jehnice, Medlánky,
Ořešín, Útěchov, Žebětín), kam se za relativně vyšší kvalitou života stěhovaly zejména mladé
rodiny.
Graf: Věková struktura obyvatel podle městských částí Brna (SLDB 2011)
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Tab. 1: Výsledky SLDB 2011 podle městských částí – obyvatelstvo
(definitivní výsledky podle obvyklého pobytu, stav k 26. 3. 2011)
v tom
Statutární město,
městská část
Brno

Obyvatelstvo
celkem

muži

z toho ve věku

ženy

385 913 185 404 200 509

věk 65
a více
let

věk 014 let

věk 1564 let

49 156

268 655

66 770

Brno-Bohunice

14 683

7 048

7 635

1 550

11 080

2 016

Brno-Bosonohy

2 457

1 195

1 262

338

1 666

446

24 218

11 426

12 792

3 250

17 299

3 600

Brno-Černovice

8 024

3 895

4 129

1 017

5 572

1 397

Brno-Chrlice

3 722

1 868

1 854

518

2 689

501

Brno-Ivanovice

1 746

884

862

293

1 228

225

Brno-Jehnice

1 102

550

552

172

792

136

Brno-jih

9 690

4 943

4 747

1 093

7 424

1 143

Brno-Jundrov

4 132

1 968

2 164

564

2 653

906

Brno-Kníničky

1 006

503

503

158

699

147

12 621

5 937

6 684

1 682

8 830

2 072

7 457

3 522

3 935

979

4 957

1 500

Brno-Královo Pole

28 674

13 932

14 742

3 148

19 710

5 711

Brno-Líšeň

26 781

13 130

13 651

3 723

20 279

2 693

Brno-Maloměřice a Obřany

5 621

2 777

2 844

785

3 870

961

Brno-Medlánky

5 898

2 870

3 028

1 045

4 183

651

11 349

5 457

5 892

1 694

8 599

1 019

577

287

290

98

386

88

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

15 486

7 381

8 105

2 009

10 089

3 353

Brno-sever

47 643

22 340

25 303

6 227

30 376

10 880

9 360

4 618

4 742

1 347

6 860

1 125

Brno-Starý Lískovec

12 931

6 056

6 875

1 573

9 152

2 170

Brno-střed

64 316

31 310

33 006

7 360

45 411

11 227

5 674

2 803

2 871

782

3 907

970

760

366

394

161

530

68

Brno-Vinohrady

13 361

6 339

7 022

1 472

10 402

1 422

Brno-Žabovřesky

21 047

9 745

11 302

2 476

12 953

5 558

Brno-Žebětín

3 577

1 730

1 847

660

2 460

452

Brno-Židenice

22 000

10 524

11 476

2 982

14 599

4 333

Brno-Bystrc

Brno-Kohoutovice
Brno-Komín

Brno-Nový Lískovec
Brno-Ořešín

Brno-Slatina

Brno-Tuřany
Brno-Útěchov
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Prognóza
Kancelář strategie města MMB pořídila v roce 2013 jako analytický podklad
dokument Demografický vývoj města Brna a jeho okolí, který obsahuje i prognózu
populačního vývoje do roku 2056 ve třech variantách – nízké, střední a vysoké2. Její autoři,
Seidenglanz, Toušek a Chvátal v ní nastiňují následující vývoj počtu trvale bydlícího
obyvatelstva s komentářem, že všechny tři varianty prognózy jsou stejně pravděpodobné.
Pravděpodobný počet obyvatel města Brna by se tedy měl v roce 2056 nacházet někde
v rozmezí mezi nízkou a vysokou variantou.
Podle nízké varianty se do roku 2056 počet obyvatel Brna sníží na 302,1 tis., tj.
zhruba o 75 tisíc oproti současnému stavu obyvatel. Tempo poklesu počtu obyvatel se bude
postupem doby zvyšovat, nejstrmější fáze poklesu nastane zhruba od přelomu 20. a 30. let
21. století, tzn. v době, kdy se do vysokého věku s vyšší pravděpodobností úmrtí začnou
dostávat silné ročníky narozené po druhé světové válce. Nízká varianta prognózy má ovšem
ve srovnání s variantou střední a vysokou do jisté míry specifické postavení, neboť se v ní
očekává jednak stabilita úhrnné plodnosti na relativně nízké vstupní hodnotě po celé
prognózované období (na hladině 1,51 dítěte) a jednak se v ní počítá po celé období
s nulovým migračním saldem. Výsledky nízké varianty prognózy je tudíž nutné vnímat jako
jakési varování před tím, k jak velkým demografickým proměnám by v Brně došlo, kdyby
nebyly ze strany samosprávy města podniknuty žádné kroky k využití jeho migrační
atraktivity např. pro zahraniční imigranty a také pro tzv. „mladé dospělé“.
Podle střední varianty prognózy počet obyvatel Brna poklesne na 345,5 tis. obyvatel,
tj. zhruba o 30 tisíc oproti současnému stavu. Pokles počtu obyvatel však nebude plynulý,
celý se odehraje až po roce 2021. Do té doby bude počet obyvatel stabilní na současné úrovni
kolem 380 tisíc. Příčinou takového vývoje je relativně vysoký počet dětí narozených
v prvních letech prognózy, což souvisí s aktuální relativně velkou početností kohort ve věku
30 až 39 roků, tj. kohort v plodných věkových kategoriích. Po roce 2020 tyto kohorty ovšem
tento plodný věk opustí a budou v něm nahrazeny slabšími ročníky, což povede k poklesu
počtu narozených. Tento vliv se bude během 20. let ještě kombinovat s pokračujícím
stárnutím a počínajícím vymíráním silných poválečných ročníků, takže výsledkem bude
zahájení systematického poklesu počtu obyvatel. Migrační saldo bude sice v průběhu celého
prognózovaného období kladné, ovšem jeho velikost nebude pokles počtu obyvatel
přirozenou měnou dostatečně kompenzovat.
Podle vysoké varianty prognózy se do roku 2056 počet obyvatel Brna zvýší na 396,2
tis. obyvatel, tj. o 17,2 tis. oproti současnému stavu. Vzestup počtu obyvatel však nebude
plynulý, zhruba až do roku 2036 bude počet obyvatel stagnovat na hladině kolem 380 tisíc
a teprve až poté dojde k celému početnímu růstu. Příčinou počáteční stagnace a následně
populačního růstu v poslední třetině prognózovaného období je kombinace očekávaného
vývoje jednotlivých komponent změny – ve srovnání s nízkou a střední variantou totiž
ve variantě vysoké očekáváme vyšší vzestup plodnosti a naděje dožití a také postupný
vzestup kladného migračního salda, které ještě navíc díky použité věkové struktuře poměrně
zřetelně posiluje skupiny osob v nejplodnějších věkových kategoriích. Vzestup počtu
obyvatel od druhé poloviny 30. let 21. století bude navíc stimulován přesunem silnějších
kohort, které v současnosti přicházejí na svět, do věku s vysokou intenzitou plodnosti.
Demografický efekt těchto kohort se však výraznějším způsobem projeví pouze ve vysoké
variantě prognózy, neboť jejich početnost je v této variantě nejvíce zvyšována i probíhající
imigrací a její specifickou věkovou strukturou.

2

Jedná se o aktualizace prognózy, kterou v roce 2008 pořídil Odbor územního plánování a rozvoje MMB.
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▫
▫

▫

Pro potřebu předkládané koncepce je třeba zdůraznit, že:
ve všech variantách se zvětšuje počet i podíl starších obyvatel ve věku 65 a více roků
na obyvatelstvu celkem;
ve všech variantách prognózy jsou proměny dětské složky obyvatelstva (tj. osob ve věku
do 15 roků) mezi roky 2011 a 2056 poměrně malé, ve srovnání s proměnami složek
produktivního a poproduktivního obyvatelstva v zásadě zanedbatelné, přesto je třeba
věnovat pozornost ve všech třech variantách prognózovanému nárůstu podílu dětské
populace do roku 2021;
základní charakteristikou budoucího vývoje dětské složky obyvatelstva v Brně tak bude
její pokračující rozkolísanost – až do počátku 20. let 21. století dětská složka roste, poté
následuje pokles jejího absolutního i relativního zastoupení, nicméně ten je po roce 2036
opět vystřídán její expanzí, která se na počátku 50. let znovu zastavuje – popsaný vývoj
souvisí s kolísáním velikosti nejplodnějších věkových kategorií (v současné době se
v nich nacházejí silné ročníky ze 70. roků 20. století, po roce 2035 do nich začnou
vstupovat silnější kohorty, které přicházejí na svět v současnosti);
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Graf: Vývoj počtu obyvatel Brna ve věku 0-14 roků do roku 2056 podle nízké, střední
a vysoké varianty prognózy
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Na základě plánované výstavby a rozvoje města v dalších letech lze celkový vývoj počtu
obyvatel města Brna charakterizovat grafem, z něhož vycházejí i následující údaje
jednotlivých městských částí.
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MČ Brno-Bohunice
Na území městské části jsou v současnosti čtyři mateřské školy (celkem 13 tříd)
a jedna samostatná ZŠ a jedna ZŠ s MŠ (2 třídy). Naplněnost ZŠ je 62 %, naplněnost MŠ je
99 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů 2011 žilo v Bohunicích 14 683 obyvatel, z toho
10,6 % tvořila dětská složka populace (nejméně ze všech brněnských MČ). Z hlediska počtu
obyvatel se jeví tato městská část jako stabilizovaná: počet narozených dětí bude v blízké
budoucnosti pravděpodobně nepatrně klesat a do roku 2017 i 2030 se neplánuje ani výrazný
nárůst počtu obyvatel této lokality (do 5 %) z důvodu obytné výstavby v lokalitě. Počet
mateřských a základních škol v této městské části můžeme proto považovat za dostačující.
Obě základní školy se vyznačovaly nízkou naplněností v oblasti základního školství
(ZŠ Arménská 49 %, ZŠ Vedlejší 75 %), městská část proto v roce 2007 část objektu ZŠ
Arménská pronajala soukromému školskému subjektu, který by měl do budoucna postupně
prostory školy doplňovat. ZŠ Vedlejší by do budoucna mohla sloužit jako škola pro žáky
2. stupně z rozvojových lokalit MČ Brno-Bosonohy. V roce 2012 byly zrekonstruovány
prostory v ZŠ Vedlejší pro potřeby dvoutřídní MŠ.
Počet obyvatel
15 000
14 000
Počet obyvatel

13 000
12 000
r. 2011 r. 2017 r. 2030

MČ Brno-Bosonohy
Na území městské části je v současnosti jedna základní škola s 1. stupněm, jejíž
součástí je trojtřídní mateřská škola. Naplněnost ZŠ je 72 %, naplněnost MŠ je 96 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v Bosonohách 2 457 obyvatel,
z toho dětská složka populace tvořila 13,8 %. Počet obyvatel Bosonoh se může
v budoucnosti zvýšit - rozvoj bytové oblasti lze očekávat především v severní části (z jižní
strany je území omezeno dálnicí D1).
V roce 2007 byla vybudována nová trojtřídní MŠ, v případě realizace plánovaného
rozvoje bude nutné řešit v budoucnu i otázku mateřského školství v lokalitě – v počátečních
fázích realizace je nutné alespoň vyčlenit lokalitu pro případnou výstavbu dalšího
předškolního zařízení. V oblasti základního školství bude 1. stupeň v MČ ponechán, žáci
druhého stupně by využívali základní školy s velkými kapacitními rezervami v městských
částech Nový Lískovec a Bohunice.
Počet obyvatel
2 800
2 600
Počet obyvatel

2 400
2 200
2 000
r. 2011

r. 2017
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r. 2030

MČ Brno-Bystrc
Na území městské části jsou v současnosti 3 základní školy a 6 mateřských škol
(celkem 20 tříd) zřízených statutárním městem Brnem, MČ Brno-Bystrc. Naplněnost ZŠ je
70 %, naplněnost MŠ je 99 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v Bystrci 24 218 obyvatel, z toho
dětská složka populace tvořila 13,8 %. V této městské části se počítá s nárůstem obyvatel
vzhledem k dokončované etapě výstavby sídliště Kamechy, které je na hranici s MČ BrnoŽebětín. Dále je plánována výstavba téměř 250 bytových jednotek a 72 rodinných domů
v ulici Rakovecká. Jedná se o obytný soubor s názvem Panorama, v rámci plánovací smlouvy
je požadována výstavba mateřské školy pro 50 dětí.
Nárůst poptávky po mateřském školství byl částečně řešen v roce 2012, kdy byla
vybudována nová dvoutřídní mateřská škola v sídlišti Kamechy. V oblasti základního
školství je současná volná kapacita na bystrckých školách dostatečná i pro rozvoj bydlení
plánovaného rozsahu. V oblasti základního školství žáci mohou využít volných kapacit
některé z bystrckých škol (naplněnost škol se pohybuje v rozmezí 52–80 %).
V městské části působí i soukromý subjekt zařazený do rejstříku škol a školských
zařízení – Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s., s kapacitou MŠ 125 dětí,
kapacita ZŠ 150 žáků).
Počet obyvatel

28 000
Počet obyvatel

24 000
20 000
r. 2011 r. 2017 r. 2030

MČ Brno-Černovice
Na území městské části jsou dvě základní školy a tři mateřské školy a jedna MŠ
zřizovaná městem (celkem 12 tříd). Naplněnost ZŠ je 69 %, naplněnost MŠ je 96 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v Černovicích 8 024 obyvatel,
z toho dětská složka populace tvořila 12,7 %. Do roku 2017 je očekáván pouze mírný nárůst
obyvatel a dlouhodobé prognózy navíc ukazují na pokles obyvatel v této MČ.
V roce 2013 byla rozšířena kapacita MŠ Štolcova 21 o jednu třídu. V oblasti
základního školství jsou obě černovické školy naplněny cca ze 70 %.
Počet obyvatel
9 000
8 000
Počet obyvatel

7 000
6 000
r. 2011 r. 2017 r. 2030
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MČ Brno-Chrlice
Na území městské části je jedna základní škola, jejíž součástí je i trojtřídní mateřská
škola a jedna samostatná pětitřídní mateřská škola. Naplněnost ZŠ je 60 %, naplněnost MŠ je
100 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v Chrlicích 3 722 obyvatel, z toho
dětská složka populace tvořila 13,9 %. V městské části je plánována rozsáhlá výstavba
lokality Žlíbky a Ovčírna, kde je počítáno s vybudováním 600 bytových jednotek, čímž dojde
ke zdvojnásobení počtu obyvatel této městské části na 6 000 a pravděpodobně se tak zvýší
i podíl dětské složky v populaci.
Kapacita základní školy pojme žáky v této oblasti za předpokladu, že třídy MŠ se
přemístí do přístavby MŠ Šromova a přijme organizační opatření formou úpravy vyhlášky
o spádovosti, případně škola může využít možnosti půdní vestavby, kde lze vybudovat čtyři
třídy pro potřeby ZŠ. Realizovaná přístavba budovy MŠ Šromova zvýšila kapacitu mateřské
školy o dvě třídy na pětitřídní MŠ.
Počet obyvatel

6 500
5 000

Počet obyvatel

3 500
2 000
r. 2011

r. 2017

r. 2030

MČ Brno-Ivanovice
Na území městské části je jedna trojtřídní mateřská škola. Naplněnost MŠ je 100 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v Ivanovicích 1 746 obyvatel,
z toho dětská složka populace tvořila 16,8 %. V městské části probíhá v posledních letech
výstavba rodinných domů, na základě které se postupně zvyšuje počet obyvatel městské části
a zvyšuje se tak i podíl dětské složky v populaci.
I do budoucna se počítá s tím, že žáci, kteří plní povinnou školní docházku, budou
využívat nenaplněné školy v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Počet obyvatel
2 500
2 000
Počet obyvatel

1 500
1 000
r. 2011 r. 2017 r. 2030
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MČ Brno-Jehnice
Na území městské části je jedna základní škola s 1. stupněm, jejíž součástí je
trojtřídní mateřská škola. Naplněnost ZŠ je 73 %, naplněnost MŠ je 100 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v Jehnicích 1 102 obyvatel, z toho
dětská složka populace tvořila 15,6 %. Tato městská část se v posledních letech rozvíjí
formou výstavby rodinných domů, takže i když je patrný plošný nárůst obytné výstavby,
počet obyvatel se zvyšuje pomaleji (avšak omlazuje se věková struktura populace). Tento
trend by měl pokračovat i v dalších letech.
Ačkoliv můžeme očekávat určitý nárůst dětské složky v populaci, bude kapacita
prvostupňové základní školy včetně trojtřídní mateřské školy do budoucna potřebám městské
části postačovat. ZŠ Blanenská je spádovou školou i pro sousední MČ Brno-Ořešín pro děti
1. stupně a z hlediska dostupnosti i z části Mokré Hory. Při ZŠ Blanenská je ponechána
územní rezerva na případnou dostavbu na úplnou základní školu nebo případně rozšíření
kapacit pro předškolní vzdělávání. Žáci druhého stupně využívají základní školy v MČ BrnoŘečkovice a Mokrá Hora, kde je dostatečně volná kapacita.
Počet obyvatel
2 000
1 500
1 000

Počet obyvatel

500
0
r. 2011 r. 2017 r. 2030

MČ Brno-jih
Na území městské části jsou v současnosti dvě základní školy a šest mateřských škol
(celkem 15 tříd). Naplněnost ZŠ je 57 %, naplněnost MŠ je 99 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v této MČ 9 690 obyvatel, z toho
dětská složka populace tvořila 11,3 %. Městská část je svojí rozlohou jednou z největších na
území města Brna s velkými rozvojovými lokalitami v jižní části (Heršpice, Přízřenice), kde
se počítá i s rozvojem obytné zástavby a nárůstem počtu obyvatel.
Současná naplněnost základních škol v této MČ je 56 %, takže je zde dostatečná
kapacita pro případný nárůst obyvatel. Mateřské školy jsou nyní plně obsazeny, zvýšenou
poptávku po umístění dětí do MŠ řeší přístavba 1 třídy v MŠ Zelná 70, další možnosti lze
spatřovat v nástavbě MŠ Záhumenice (2 třídy).
Počet obyvatel

11 000
Počet obyvatel

8 000
5 000
r. 2011 r. 2017 r. 2030
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MČ Brno-Jundrov
Na území městské části je jedna základní škola a jedna mateřská škola (celkem
6 tříd). Naplněnost ZŠ je 93 %, naplněnost MŠ je 100 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v Jundrově 4 132 obyvatel, z toho
dětská složka populace tvořila 13,6 %. MČ Brno-Jundrov je samostatný územní celek
v rámci Brna, oddělený řekou, novou přehradní radiálou a tělesem tramvaje, tj. výrazný
plošný nárůst obytné zástavby není možný.
V oblasti předškolního vzdělávání jsou nyní kapacity naplněny, v případě potřeby je
možno využít některé objekty, které využívají v současnosti soukromé školské subjekty.
Případně lze vybudovat oddělení MŠ v základní škole. V posledních letech se výrazně
zlepšilo zázemí základní školy (oprava bazénu, vybudování sportovní haly, plánuje se oprava
školního hřiště), což zvýšilo nabídku školy žákům městské části. Vzhledem k tomu, že se
jedná o jedinou základní školu v této MČ, je v současné době její postavení nezastupitelné.
V městské části působí i soukromý subjekt zařazený do rejstříku škol a školských
zařízení – Soukromá mateřská škola a základní škola, s. r. o., Rozmarýnová 3, s kapacitou
MŠ 40 dětí a kapacitou ZŠ 90 žáků).
Počet obyvatel
5 000
4 000
Počet obyvatel

3 000
2 000
r. 2011 r. 2017 r. 2030

MČ Brno-Kníničky
Na území městské části je jedna trojtřídní mateřská škola. V roce 2013 byla navýšena
kapacita této školy o jednu třídu. Naplněnost MŠ je 100 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v Kníničkách 1 006 obyvatel,
z toho dětská složka populace tvořila 15,7 %. Tato městská část patří počtem obyvatel
k nejmenším ve městě Brně. V důsledku relativně rozsáhlé obytné výstavby (vzhledem
k velikosti městské části) se zde omladila i věková struktura. V budoucnu se počítá s dalším
rozvojem bydlení v lokalitě Brněnské přehrady a s výstavbou bytových terasových domů na
ulici Ondrova.
Žáci školního věku budou i nadále spádově využívat školy v Bystrci.
Počet obyvatel
1 500
1 000
Počet obyvatel

500
0
r. 2011

r. 2017

r. 2030
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MČ Brno-Kohoutovice
Na území městské části je 1 základní škola, 1 základní škola s mateřskou školou, 3
mateřské školy a 1 mateřská škola zřizovaná městem (celkem 14 tříd). Vzhledem
k předpokládanému vývoji věkové skladby obyvatelstva jsou současná školská zařízení
kapacitně dostačující. Naplněnost ZŠ je 68 %, naplněnost MŠ je 100 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v Kohoutovicích 12 621 obyvatel,
z toho dětská složka populace tvořila 13,3 %. Vývoj počtu obyvatel této městské části
z hlediska volných bytových kapacit byl již dokončen a do budoucna se nepředpokládá žádný
výrazný nárůst počtu obyvatel daný například zvýšenou porodností.
Stávající kapacity ZŠ budou plně dostačovat i v případě přílivu žáků z MČ BrnoŽebětín (nový obytný soubor Kamechy), i když odsud se předpokládá spádovost z hlediska
dopravní dostupnosti a polohy sídliště spíše do základních škol v Bystrci. I do budoucna je
nutné počítat s nižším naplněním obou základních škol, což bude mít vliv na zvýšené
provozní náklady těchto škol. Volné kapacity navrhujeme případně využít pro předškolní
vzdělávání (ZŠ Chalabalova již zřídila dvě třídy MŠ v ZŠ), případně zájmové vzdělávání.
V městské části působí i soukromý subjekt zařazený do rejstříku škol a školských
zařízení – MŠ Safirka, s. r. o., Opálkova 16 (v ZŠ Pavlovská 16) s kapacitou 80 dětí.
Počet obyvatel

14 000
Počet obyvatel

12 000
10 000
r. 2011 r. 2017 r. 2030

MČ Brno-Komín
Na území městské části je 1 ZŠ s MŠ (3 třídy) a 2 samostatné MŠ (celkem 7 tříd).
Naplněnost ZŠ je 94 %, naplněnost MŠ je 96 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v Komíně 12 621 obyvatel, z toho
dětská složka populace tvořila 13,3 %. V budoucnu se očekává nárůst počtu obyvatel
v souvislosti s připravovanou obytnou výstavbou v oblasti ulic Podveská–Kníničská, kde se
plánuje výstavba 200 bytových jednotek, což zvýší podíl dětské složky v populaci. V této
souvislosti vznikl požadavek MČ vůči investorovi na vybudování dvoutřídní mateřské školy.
Kapacita základní školy je dostačující. Od školního roku 2008/2009 jsou součástí této
ZŠ i dvě třídy, které využívají prvky montessori pedagogiky pro děti ve věku 6–9 let.
Počet obyvatel
9 000
8 000
Počet obyvatel

7 000
6 000
r. 2011 r. 2017 r. 2030
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MČ Brno-Královo Pole
Na území městské části jsou čtyři základní školy, jedna ZŠ s MŠ (4 třídy)
a 9 mateřských škol (celkem 26 tříd). Naplněnost ZŠ je 63 %, naplněnost MŠ je 99 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v Králově poli 28 674 obyvatel,
z toho dětská složka populace tvořila 11 %. Do budoucna se počítá s nárůstem počtu obyvatel
– v městské části probíhá rozsáhlá výstavba 130 bytových jednotek a 100 rodinných domů
především v oblasti za nádražím (Sadová, při ul. Kociánka, Sadová – Na výsluní), na níž
se podílejí různí investoři. Vzhledem k poloze této lokality a její komplikované dostupnosti
přes nádraží a silniční tah na Svitavy využívá část jejích obyvatel školská zařízení v oblasti
sídliště Lesná (MČ Brno-sever). Ve fázi rozestavěné výstavby se nachází obytný soubor
Symfonie na rohu ulice Košinova – Mojmírovo náměstí, který počítá s 86 bytovými
jednotkami. Je rovněž vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu menšího souboru bytů
na ulici Božetěchova.
V oblasti předškolního vzdělávání je vyčleněno území na případnou výstavbu
dvoutřídní mateřské školy. V oblasti základního školství jsou některé školy méně naplněny
(ZŠ Staňkova, ZŠ Košinova, ZŠ Herčíkova, ZŠ Botanická), tj. kapacita základního školství
bude i do budoucna dostatečná.
Počet obyvatel
30
29
28
27
26
25

000
000
000
000
000
000

Počet obyvatel

r. 2011 r. 2017 r. 2030

MČ Brno-Líšeň
Na území městské části jsou tři ZŠ, jedna ZŠ s MŠ (7 tříd) a devět mateřských škol
(celkem 32 tříd). Naplněnost ZŠ je 71 %, naplněnost MŠ je 100 %. Ke dni Sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2011 žilo v Líšni 26 781 obyvatel, z toho dětská složka populace tvořila 13,9%.
Nárůst počtu obyvatel této městské části z důvodu rozvoje bydlení je zaznamenán od roku
2010 a bude v souvislosti s rozvojem obytné zástavby i nadále pokračovat.
Zvýšená poptávka po umístění dítěte do MŠ byla řešena v roce 2013, kdy byly
vyčleněny a zrekonstruovány prostory v ZŠ Holzova pro potřeby dvou tříd mateřské školy,
další čtyři třídy vznikly obdobným způsobem k 1. 1. 2014 v budově ZŠ Horníkova.
V oblasti základního školství jsou na všech základních školách velké kapacitní rezervy (části
škol jsou např. pronajaty jiným subjektům), a proto se předpokládá, že kapacita ZŠ bude i do
budoucna dostačující.
V městské části působí i soukromé subjekty zařazené do rejstříku škol a školských
zařízení – Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa, Masarova 11 s kapacitou MŠ 15 dětí, ZŠ 125
žáků, Gymnázium INTEGRA Brno, s. r. o., Rašelinová 11 s kapacitou MŠ 17 dětí.
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Počet obyvatel
29 000
28 000
27 000

Počet obyvatel

26 000
25 000
24 000
r. 2011

r. 2017

r. 2030

MČ Brno-Maloměřice a Obřany
Na území městské části je jedna základní škola a dvě mateřské školy (celkem 8 tříd).
Naplněnost ZŠ je 68 %, naplněnost MŠ je 99 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v Maloměřicích a Obřanech 5 621
obyvatel, z toho dětská složka populace tvořila 14 %. V městské části je připravována další
výstavba 250 bytových jednotek a 40 rodinných domů na pomezí ulic Olší – Obřanská, která
by měla zvýšit počet obyvatel o 1 000.
Jako rezerva kapacit základního školství je určena budova na Hlaváčově (bývalá část
základní školy, částečně pronajata soukromému subjektu), která může sloužit budoucím
potřebám základního vzdělávání. Nárůst poptávky po mateřském školství byl v roce 2012
řešen právě v této budově na Hlaváčově zřízením 2 tříd MŠ jako detašovaného pracoviště
MŠ Cihelní.
V městské části působí i soukromý subjekt zařazený do rejstříku škol a školských
zařízení – Mezinárodní Montessori Mateřská škola Perlička a Mezinárodní Montessori
Základní škola, s. r. o., Hlaváčova 6 s kapacitou MŠ 60 dětí a ZŠ 20 žáků.
Počet obyvatel

7 500
Počet obyvatel

5 500
3 500
r. 2011

r. 2017

r. 2030

MČ Brno-Medlánky
Na území městské části je jedna základní a devítitřídní mateřská škola. Naplněnost
ZŠ je 79 %, naplněnost MŠ je 100 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v Medlánkách 5 898 obyvatel,
z toho dětská složka populace tvořila 17,7 % (3. nejvyšší podíl dětské složky ze všech MČ
Brna). V této městské části proběhla v uplynulých letech výstavba rozsáhlého obytného
souboru V Újezdech (1 200 b. j.), která byla ukončena v roce 2009 – území by mělo být
z hlediska územního rozvoje na delší čas stabilizováno.
Městská část na přípravu rozsáhlé výstavby reagovala již dříve dostavbou ZŠ
Hudcova: kapacita základní školy byla částečně navýšena realizací půdní vestavby školy
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vybudováním tří kmenových tříd, dvou kabinetů a jazykové učebny. Pro zabezpečení dalšího
rozvoje základní školy a zachování úplné školy, totiž udržení 2. stupně, je třeba v nejbližších
letech ještě vybudovat v rámci půdní vestavby čtyři kmenové třídy, multimediální učebnu a
odborný kabinet. Zvýšená poptávka po mateřském školství byla řešena rekonstrukcí mateřské
školy v této lokalitě. Ke konci školního roku 2011/2012 proběhla přístavba tří tříd MŠ
Hudcova, tudíž v současné době má tato mateřská škola 9 tříd, což by mělo potřebám
městské části do budoucna pravděpodobně stačit.
Počet obyvatel
8 000
7 000
Počet obyvatel

6 000
5 000
4 000
r. 2011 r. 2017 r. 2030

MČ Brno-Nový Lískovec
Na území městské části jsou dvě základní školy a tři mateřské školy (celkem 17 tříd).
Naplněnost ZŠ je 59 %, naplněnost MŠ je 100 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v Novém Lískovci 11 349 obyvatel,
z toho dětská složka populace tvořila 14,9 %. Městská část Brno-Nový Lískovec je prakticky
stabilizovaná a nepočítá se v časovém horizontu do roku 2030 s výstavbou, která by navýšila
počet obyvatel.
V této městské části docházelo k pravidelnému poklesu žáků základních škol. V roce
2007 byla část budovy Základní školy Svážná pronajata soukromému vysokoškolskému
subjektu. Do budoucna by mohla ZŠ Svážná sloužit eventuálně pro žáky 2. stupně
z rozvojových lokalit Bosonoh. V oblasti předškolního vzdělávání je situace stabilizovaná.
V budově ZŠ Svážná byly ve školním roce 2011/ 2012 zbudovány 3 třídy mateřské školy
jako detašované pracoviště MŠ Rybnická.
Počet obyvatel
12 000
11 500
11 000

Počet obyvatel

10 500
10 000
r. 2011

r. 2013
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r. 2030

MČ Brno-Ořešín
Z důvodu nárůstu počtu dětí v předškolním věku byla v roce 2011 zřízena jednotřídní
mateřská škola, jejíž naplněnost je 100 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v této nejmenší městské části 577
obyvatel, z toho dětská složka populace tvořila 17 %, což je relativně vyšší podíl daný
příměstským charakterem území. Do budoucna se počítá s mírným nárůstem v souvislosti
s pokračující výstavbou rodinných domů. Městská část nemá základní školu, žáci využívají
kapacity ZŠ v Jehnicích, případně v Řečkovicích.
Počet obyvatel
1 200
1 000
Počet obyvatel
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MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Na území městské části jsou dvě základní školy a pět mateřských škol (celkem 17
tříd). Naplněnost ZŠ je 63 %, naplněnost MŠ je 94 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v Řečkovicích a Mokré Hoře 15
486 obyvatel, z toho dětská složka populace tvořila 13 %. Oblast Řečkovic a Mokré Hory
se z hlediska počtu obyvatel do budoucna jeví jako stabilizované území, kde
se nepředpokládá výrazný nárůst.
Kapacita současných školských zařízení je dostačující, volné kapacity v oblasti
základního školství vidíme především na ZŠ Novoměstská (naplněnost 50 %), která je zčásti
pronajata krajskému školskému zařízení. Volné kapacity mohou být využity pro potřeby
jiných městských částí s rozvojovými oblastmi – Medlánky, Ivanovice, Jehnice nebo Ořešín.
Nedostatečná kapacita mateřských škol byla v roce 2013 vyřešena vybudováním jedné nové
třídy formou přístavby MŠ Brno, Tumaňanova 59. Tato kapacita bude moci být využita i pro
potřeby jiných městských částí s rozvojovými oblastmi – zejména se jedná o Jehnice
a Ořešín.
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MČ Brno-sever
Na území městské části je v současnosti 6 základních škol, jejichž součástí je
mateřská škola (20 tříd), 1 samostatná základní škola a 9 mateřských škol (30 tříd).
Naplněnost ZŠ je 64 %, naplněnost MŠ je 98 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v této MČ 47 643 obyvatel, z toho
dětská složka populace tvořila 13,1 %. Tato městská část je druhou největší dle počtu
obyvatel. Tato městská část je specifická svým územním rozložením – její jižní část se
zástavbou spíše starších činžovních domů se nachází v zóně vnitřního města a severní část je
situována především ve vnějším městě a má sídlištní (sídliště Lesná) a příměstský charakter
(Soběšice).
Vývoj počtu obyvatel je do budoucna prakticky stabilizovaný – s rozvojem obytné
výstavby, která bude znamenat zvýšenou poptávku po mateřském školství, se počítá pouze
v oblasti Soběšic, kde je vybudována mateřská škola i základní škola pro 1. stupeň. Žáci
druhého stupně lokality Soběšice mohou využívat volné školské kapacity na území sídliště
Lesná a v Černých Polích. Tuto školskou kapacitu využívají i žáci z lokality Sadová. V roce
2013 byla z důvodu špatného technického stavu budovy sloučena MŠ Drobného s MŠ
Tišnovská, naopak byla zvýšena kapacita MŠ Slavíčkova o jednu třídu. V lednu 2014 byla
uvedena do provozu rekonstruovaná nová budova MŠ Bieblova s kapacitou 100 míst.
V městské části působí i soukromé subjekty zařazené do rejstříku škol a školských
zařízení – Základní škola a mateřská škola Sluníčko – Montessori, s. r. o., Šrámkova 14
s kapacitou MŠ 135 dětí, Univerzitní mateřská škola Hrášek Mendelovy univerzity v Brně,
Kohoutova 11 s kapacitou 40 dětí, Soukromá ZŠ Lesná, s. r. o., Janouškova 2 s kapacitou ZŠ
232 žáků.
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MČ Brno-Slatina
Na území městské části je jedna základní škola, jedna ZŠ s MŠ (5 tříd) a jedna
mateřská škola (7 tříd). Naplněnost ZŠ je 81 %, naplněnost MŠ je 100 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo ve Slatině 9 360 obyvatel, z toho
dětská složka populace tvořila 14,4 %. V městské části Brno-Slatina se počítá v budoucnu
s nárůstem počtu obyvatel: právě probíhá výstavba obytného souboru Zelené město (celkem
3 etapy přinesou kolem 450 bytových jednotek) v prostoru bývalých kasáren na ulici Řípská.
Součástí výstavby má být jednotřídní objekt MŠ. Dále je plánován rozvoj především v její
jižní části směrem k letišti. Rovněž je plánována výstavba bytových domů v ulici
Za kostelem, která počítá se vznikem 177 bytových jednotek.
V oblasti základního školství je téměř zcela naplněna ZŠ Přemyslovo náměstí,
rezervy jsou na ZŠ Jihomoravské náměstí (72% naplněnost). Případný nárůst obyvatel tyto
školy kapacitně pokryjí. Jsou zde volné kapacity i pro zbudování mateřské školy v základní
škole. V Základní škole Jihomoravské náměstí 2 došlo k vybudování třídy MŠ, a rovněž se
rozšířila kapacita MŠ Jihomoravské nám. 5. V rozvojovém plánu městské části se počítá
i s výstavbou nové MŠ.
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MČ Brno-Starý Lískovec
Na území městské části jsou dvě základní školy, jedna ZŠ s MŠ (2 třídy) a čtyři
mateřské školy (celkem 14 tříd). Naplněnost ZŠ je 64 %, naplněnost MŠ je 97 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo ve Starém Lískovci 12 931
obyvatel, z toho dětská složka populace tvořila 12,2 %. Oblast Starého Lískovce je z hlediska
vývoje počtu obyvatel do budoucnosti stabilizovaná bez výrazných rozvojových ploch, navíc
je z jižní strany její část omezena dálnicí D1. Pokračuje však výstavba rodinných a bytových
domů v oblasti U Leskavy.
Nenaplněná ZŠ Labská a ZŠ Bosonožská jsou částečně pronajaty soukromým
středoškolským subjektem. Zařízení předškolního typu pokrývají požadavky obyvatel,
v případě nedostatku je možné využít prostor základních škol.
Počet obyvatel
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MČ Brno-střed
Na území městské části je v současnosti 6 základních škol, 5 základních škol s MŠ
(10 tříd) a 19 mateřských škol (celkem 58 tříd). Naplněnost ZŠ je 78 %, naplněnost MŠ je
93 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v této městské části 64 316
obyvatel, z toho dětská složka populace tvořila 11,4 %. Tato městská část v centrální části
Brna je největší brněnskou městskou částí, kde jsou prostorové lokality pro další rozvoj
v obytné oblasti značně omezeny. Ve fázi připravované výstavby se v současnosti nachází
několik obytných souborů, které přinesou na 512 nových bytových jednotek pro zhruba 1
500 osob. Větší nárůst obyvatel této městské části by přicházel v úvahu po realizaci přesunu
nádraží do polohy u řeky, kdy by se otevřel velký prostor nejen pro obchodní aktivity, ale i
pro bydlení a další funkce (vzdělávací, sportovní, volnočasové atd.).
V oblasti předškolního vzdělávání jsou kapacity mateřských škol v této MČ převážně
zaplněny už i proto, že mnoho rodičů z okrajových městských částí využívá tato zařízení
v návaznosti na vlastní zaměstnání. V oblasti základních škol se naplněnost nachází
v intervalu 70–100 %, takže zde není nutné činit nějaká zásadní opatření.
V městské části působí i soukromé subjekty zařazené do rejstříku škol a školských
zařízení – Mateřská škola Kometka, s.r.o., Střední 26, s kapacitou 57 dětí, Montessori
mateřská škola Klíček, Údolní 53, s kapacitou 28 dětí, firemní mateřská škola Krajského
úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, s kapacitou 40 dětí, Mateřídouška –
soukromá mateřská škola, s. r. o., Jiráskova 29, s kapacitou 112 dětí, I. Německé zemské
gymnázium, základní škola a mateřská škola se sídlem Mendlovo nám. 1/3,4, s kapacitou ZŠ
392 žáků a Církevní základní škola, Lerchova 65, s kapacitou 575 žáků.
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MČ Brno-Tuřany
Na území městské části je jedna základní škola a tři mateřské školy (celkem 8 tříd).
Naplněnost ZŠ je 75 %, naplněnost MŠ je 99 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v Tuřanech 5 674 obyvatel, z toho
dětská složka populace tvořila 13,8 %. V městské části se očekává mírný nárůst počtu
obyvatel – počítá se s postupným rozvojem bydlení v lokalitě Rolencova – Písníky, kde je
vydáno rozhodnutí na výstavbu 98 bytových jednotek a je počítáno i s možným vlivem
rozvojové oblasti Žlíbky na území MČ Brno-Chrlice.
Současná ZŠ Měšťanská je rozdělena do tří od sebe poměrně vzdálených budov,
jejichž využití je cca 75 %. S rozvojem obytné výstavby by bylo nutné řešit kapacitu školy
alespoň přístavbou současného centrálního objektu. V předškolním vzdělávání je v plánu
výstavba MŠ v Holáskách v blízkosti rozvojové lokality Rolencova – Písníky.
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MČ Brno-Útěchov
V Útěchově není žádná škola nebo školské zařízení. Děti a žáci městské části
využívají školská zařízení v oblasti Lesné a Soběšic, tj. v MČ Brno-sever.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v Útěchově 760 obyvatel, z toho
dětská složka populace tvořila 21,2 %, což je nejvíce ze všech městských částí Brna (relativní
podíl). Městská část je díky svému vesnickému charakteru vyhledávanou lokalitou pro
rodinné bydlení. Co do počtu obyvatel však patří mezi nejmenší MČ. Vzhledem k tomu, že
zde bylo vybudováno několik desítek bytových jednotek rodinného typu, je evidován nárůst
počtu obyvatel do roku 2013 asi o 300 na 800 obyvatel.
V této městské části se se zřízením jednotřídní mateřské školy zatím nepočítá, a to
z důvodu především vysokých pořizovacích i provozních nákladů.
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MČ Brno-Vinohrady
Na území městské části jsou dvě základní školy (jednu zřizuje MČ, druhou město
Brno) a čtyři trojtřídní mateřské školy. Naplněnost ZŠ je 58 %, naplněnost MŠ je 88 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo na Vinohradech 13 361 obyvatel,
z toho dětská složka populace tvořila 11 %. Vývoj počtu obyvatel městské části byl ukončen,
ani v delším časovém horizontu se nepočítá s výraznou obytnou výstavbou vzhledem
k prostorovému omezení lokality. Podíl dětské složky by měl zůstávat stabilní.
Školství v této městské části je stabilizované. Do budoucna budou mít jak školy
Mutěnická a Čejkovická (zřizovatelem je město), tak i mateřské školy dostatečnou kapacitu
pro pokrytí potřeb základního a mateřského vzdělávání městské části.
V městské části působí i soukromý subjekt zařazený do rejstříku škol a školských
zařízení, Základní škola a mateřská škola Sluníčko – Montessori, s. r. o., Bzenecká 23,
s kapacitou ZŠ 40 žáků.
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MČ Brno-Žabovřesky
Na území městské části jsou tři základní školy, jedna waldorfská ZŠ a MŠ (3 třídy)
zřizovaná městem Brnem a pět mateřských škol (celkem 23 tříd). Naplněnost ZŠ je 78 %,
naplněnost MŠ je 100 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v Žabovřeskách 21 047 obyvatel,
z toho dětská složka populace tvořila 11,8 %. Městská část je situována převážně ve staré
zástavbě města, takže její prostorové možnosti pro další rozvoj jsou omezeny. Pokračuje však
dostavba obytného souboru Sochorova. Mírný nárůst počtu obyvatel nebude mít vliv na
současná školská zařízení.
V oblasti základního školství je ZŠ Sirotkova maximálně naplněna, zbývající dvě
školy mají naplněnost okolo 60 %. V oblasti předškolního vzdělávání je situace stabilizovaná
s rezervami v objektech základních škol.
V městské části působí i soukromý subjekt zařazený do rejstříku škol a školských
zařízení – I. Německé zemské gymnázium, základní škola a mateřská škola, Voroněžská 5,
s kapacitou MŠ 320 dětí.
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MČ Brno-Žebětín
Městská část má 1 základní školu s prvním stupněm a 1 mateřskou školu (5 tříd).
Naplněnost ZŠ je 85 %, naplněnost MŠ je 100 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v Žebětíně 3 577 obyvatel, z toho
dětská složka populace tvořila 18,5 %, což je druhý nejvyšší podíl ze všech MČ. Za
posledních pět let se počet obyvatel městské části zdvojnásobil a počítá se s jeho dalším
nárůstem. Značnou část tohoto území zabírá sídliště Kamechy, které je ve 2. etapě své
výstavby.
Kapacita MŠ Drdy 25 se navýšila ve školním roce 2012/2013 o 25 míst. Kapacita
škol je v současné době dostačující.
Počet obyvatel
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MČ Brno-Židenice
Na území městské části jsou čtyři základní školy a osm mateřských škol (celkem 25
tříd). Naplněnost ZŠ je 80 %, naplněnost MŠ je 99 %.
Ke dni Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo v Židenicích 22 000 obyvatel,
z toho dětská složka populace tvořila 13,6 %. V této městské části se do budoucna počítá
s mírným nárůstem počtu obyvatel, a to v souvislosti s připravovanou výstavbou obytného
souboru Došlíkova (66 bytových jednotek) a v polyfunkčním objektu Gajdošova (38
bytových jednotek).
Kapacita základních škol je dostatečná, jejich naplněnost se pohybuje v rozmezí
75 %–85 %. Zvýšená poptávka po umístění dětí v mateřských školách je řešena na MŠ
Koperníkova, kde je ve školním roce 2013/2014 plánováno zvýšení kapacity o jednu třídu.
V městské části působí i soukromý subjekt zařazený do rejstříku škol a školských
zařízení – Základní škola a mateřská škola Basic, o. p. s., Šámalova 24, s kapacitou MŠ 20
dětí a ZŠ 45 žáků.
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