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Výchozí data a předpoklady prognózy (1)
Výchozí věková a pohlavní struktura:
Složení obyvatelstva MČ Praha 9 podle pohlaví a věku k 1.1.2013
(dle údajů ČSÚ). Zohledňuje výsledky Sčítání lidu 2011.

Úmrtnost:
Scénář předpokládaného  vývoje úmrtnosti v MČ Praha 9 (pouze střední varianta)
vychází z předpokládaného vývoje úmrtnosti v Hl. m. Praze
podle prognózy ČSÚ z roku 2010 (další růst délky života mužů i žen)
se zohledněním skutečnosti, že v MČ Praha 9 je
úmrtnost u mužů zhruba o 6 % vyšší,
úmrtnost žen zhruba o 1 % nižší než v celé Praze.
(Vliv vývoje úmrtnosti na vývoj počtu dětí je však zanedbatelný).

Plodnost:
Scénář předpokládaného  vývoje plodnosti žen v MČ Praha 9 (pouze střední varianta)
vychází z předpokládaného vývoje plodnosti žen v Hl. m. Praze
podle prognózy ČSÚ z roku 2010 korigované podle aktualizované prognózy ČSÚ
z roku 2013 (velmi pomalý růst plodnosti žen v ČR).
Vzhledem k poměrně vysoké hodnotě současné plodnosti žen v MČ Praha 9
se do roku 2030 již nepředpokládá další růst, ale
zachování plodnosti žen na úrovni průměru za poslední dva roky 2011 a 2012.
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Výchozí data a předpoklady prognózy (2)
Vystěhovávání:
Předpokládáme, že tendence osob daného věku a pohlaví k vystěhování se
z MČ Praha 9 budou stále stejné jako v letech 2009–2012 (vážený průměr)
se zohledněním odhadu neregistrovaně vystěhovalých
na základě úbytku osob zjištěného při Sčítání lidu v období 2001–2010.

Přistěhovávání:

Scénář předpokládané věkové a pohlavní struktury přistěhovalých do MČ Praha 9
vychází z věkové a pohlavní struktury přistěhovalých za roky 2009–2012 (vážený 
průměr).

Předpokládaný vývoj počtu přistěhovalých uvažujeme ve třech variantách:

A) Vysoká varianta:
Rozlišujeme přistěhovalé do staré zástavby a do nově dokončených bytů.
Počet přistěhovalých do staré zástavby předpokládáme (na základě dat za období 
2001–2010) roven 90 % počtu zemřelých a vystěhovalých v předchozím roce.
Předpokládáme, že do každého nově dokončeného bytu se nastěhují v průměru 2 
osoby. Budoucí počet dokončených bytů odhadujeme podle dat poskytnutých MČ 
Praha 9, ovšem s tím, že uvažujeme rovnoměrně klesající počet dokončených bytů 
(při zachování celkového počtu dokončených bytů za jednotlivá pětiletá období). 3



Výchozí data a předpoklady prognózy (3)
Přistěhovávání:

B) Nízká varianta:

Vychází z předpokladu, že počet přistěhovalých bude i v dalších letech stejně nízký 
jako byl v letech 2011–2012, tj. konstantní na úrovni 4 000 osob ročně bez ohledu na 
počet dokončených bytů a počet vystěhovalých a zemřelých v předchozím roce.

C) Střední varianta:

Roční počty přistěhovalých se předpokládají na úrovni průměru vysoké a nízké 
varianty..

Prognóza:

Jednotlivé varianty prognózy se liší pouze variantou počtu přistěhovalých a počtu 
vystěhovalých (který závisí na velikosti populace, tedy i na počtu přistěhovalých). 
Vývoj úmrtnosti a plodnosti i počet dokončených bytů se předpokládá vždy podle 
jedné (střední) varianty.

Pro každou variantu prognózy se vypočte počet obyvatel MČ Praha 9 a jeho složení 
podle pohlaví a věku na konci každého kalendářního roku

Veškeré číselné údaje se týkají osob, které mají v MČ Praha 9 trvalé bydliště,
bez ohledu na to, kde fakticky bydlí.
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Výchozí data a předpoklady prognózy (4)
Prognóza vývoje obyvatelstva 2 lokalit

Lokatita Prosek (Prosek, část Střížkova)

Lokatita Vysočany (Vysočany, Libeň, část Hloubětína, Hrdlořezy)

Úmrtnost a plodnost stejná jako v celé MČ Praha 9

Specifické míry emigrace stejné 

Počty přistěhovalých:

A) Vysoká varianta:

Podle počtu zemřelých a vystěhovalých a počtu dokončených bytů 

B) Nízká varianta

Počet přistěhovalých v každé lokalitě 2 000 osob 

C) Střední varianta:

Roční počty přistěhovalých se předpokládají na úrovni průměru vysoké a nízké 
varianty..
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Prognóza vývoje počtu obyvatel
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Prognóza vývoje počtu obyvatel
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Prognóza vývoje počtu obyvatel
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Prognóza vývoje počtu živě narozených
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Prognóza vývoje počtu živě narozených
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Prognóza vývoje počtu živě narozených
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Prognóza počtu dětí ve věku docházky do základní školy

Výpočet na základě předchozí prognózy vývoje složení obyvatel MČ Praha 9
podle pohlaví a věku v jednotlivých letech.

Uvažuje se možnost odkladu povinné školní docházky, rozdělení žáků 1. tříd podle 
věku se předpokládá stejné jako v Praze ve školním roce 2012/13 (viz tabulku)

Předpokládané rozdělení žáků podle věku při zahájení školní docházky:

Rovněž se předpokládá, že část žáků absolvuje závěrečnou část své povinné školní 
docházky na víceletém gymnáziu nebo na konzervatoři. Podíly těchto žáků dle 
aktuálních údajů MČ Praha 9 udává následující tabulka:

Předpokládané podíly žáků přecházejících na víceletá gymnázia a konzervatoře

Nepředpokládáme přerušení školní docházky ani opakování některého ročníku.

Pohlaví 5letí 6letí 7letí 8letí 9letí Celkem

chlapci 0,82% 69,83% 28,96% 0,37% 0,02% 100,00 %

děvčata 1,38% 82,53% 15,85% 0,23% 0,02% 100,00 %

Po ukončení 5. ročníku Po ukončení  7. ročníku

14 % 8 %
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Z věkového složení dětí do 15 let k 31.12.2012 je zřejmé,

že v nejbližších letech výrazně vzroste počet žáků ZŠ
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Z věkového složení dětí do 15 let k 31.12.2012 je zřejmé,

že v nejbližších letech výrazně vzroste počet žáků ZŠ
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Z věkového složení dětí do 15 let k 31.12.2012 je zřejmé,

že v nejbližších letech výrazně vzroste počet žáků ZŠ
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Prognóza vývoje počtu dětí

ve věku docházky do 1. ročníku základní školy
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Prognóza vývoje počtu dětí

ve věku docházky do 1. ročníku základní školy
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Prognóza vývoje počtu dětí

ve věku docházky do 1. ročníku základní školy
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Prognóza vývoje počtu dětí

ve věku docházky základní školy (všechny ročníky)
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Prognóza vývoje počtu dětí

ve věku docházky základní školy (všechny ročníky)
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Prognóza vývoje počtu dětí

ve věku docházky základní školy (všechny ročníky)
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Prognóza počtu žáků základní školy

Skutečný počet žáků nastupujících do  základních škol zřizovaných MČ Praha 9
se v posledních letech pohybuje na úrovni pouze kolem 73 % počtu bydlících dětí 
zahajujících školní docházku. (Data poskytla MČ Praha 9).

Více než čtvrtina dětí trvale bydlících v MČ Praha 9 tedy chodí do základních škol 
zřízených jiným subjektem (soukromé školy, školy v jiných MČ, mimo Prahu atd.).

Situace ve sledovaných lokalitách (školní rok 2013/14)

Školní rok 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Děti ve věku docházky do 1. ročníku ZŠ 365 374 420 432 473 543

Žáci 1. ročníku ZŠ 253 290 287 340 342 394

Podíl dětí nastupujících do škol zřizovaných MČ Praha 9 69,3% 77,5% 68,3% 78,7% 72,3% 72,6%

Odhad počtu dětí nastupujících do jiných škol 112 84 133 92 131 149
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Lokalita Prosek Vysočany 

Děti ve věku docházky do 1. ročníku ZŠ 297 245 

Žáci 1. ročníku ZŠ 262 131 

Poměr počtu žáků ku počtu bydlících dětí 88,1% 53,5% 

Odhad počtu dětí nastupujících do jiných škol 35 114 

 



Prognóza počtu žáků základní školy

Jaký bude budoucí vývoj?

Růstu počtu dětí ve věku povinné školní docházky ve většině MČ Prahy
může omezit možnost docházky dětí z MČ Praha 9 do škol v jiných MČ.

Budou soukromé školy zvyšovat počty přijímaných žáků?
A bude dostatek rodičů ochotných platit svým dětem soukromou školu?
Je proto možné, že podíl dětí bydlících v MČ Praha 9
a nastupujících do ZŠ v této městské části se bude postupně zvyšovat.

Vývoj počtu žáků výrazně závisí na počtu žáků nastupujících do 1. ročníků.

Pro každou variantu demografického vývoje uvažujeme 2 hypotézy:
a) Z dětí zahajujících školní docházku nastoupí každý rok 150 do jiných škol,
ostatní do škol MČ Praha 9
b) Podíl dětí nastupujících do škol v MČ P9 se udrží na 72,6% dětí příslušného 
ročníku, v dalších letech setrvá na této úrovni,
roční počet dětí nastupujících do jiných škol se zvýší

Prognóza počtu žáků se počítá jako průměr obou těchto hypotéz
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Prognóza vývoje počtu žáků 1. třídy základní školy

(MČ Praha 9)
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Prognóza vývoje počtu žáků 1. třídy základní školy

(lokalita Prosek)
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Prognóza vývoje počtu žáků 1. třídy základní školy

(lokalita Vysočany)
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Počet tříd jednotlivých ročníků základních škol

(ve školním roce 2012/2013)
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ZŠ Novoborská
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ZŠ Litvínovská 500
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ZŠ Litvínovská 600
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Základní školy v lokalitě Prosek
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ZŠ Špitálská
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ZŠ Na Balabence
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Základní školy v lokalitě Vysočany
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Základní školy v MČ Praha 9
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Celkové závěry
Ve všech variantách se počet dětí ve věku zahájení docházky do základní školy 
(potenciálních „prvňáčků“) výrazně zvýší do roku 2016 z loňských necelých 500 na 
650–700 dětí, což znamená nárůst zhruba o 40 %.

V dalších letech bude v závislosti na variantě demografického vývoje
dále růst, stagnovat nebo jen mírně klesat, stále bude vyšší než v současné době.

I při zachování současných trendů (cca 150 bydlících dětí – více než 25 %)
zahajuje školní docházku v jiných školách
vzroste počet žáků nastupujících do prvních ročníků ze současných necelých 400 
(2013/14) na cca 500 (2016/17) .

Pokud předpokládáme v průměru 25 žáků ve třídě, celkový počet prvních tříd
se bude muset postupně zvýšit ze současných 16 na cca 20.

Celkový počet žáků dosáhne v roce 2016/17 zhruba 3 tisíc, dále poroste, podle 
střední varianty bude ve dvacátých letech vyšší než 4 tisíce.

Vzhledem ke slabším předchozím ročníkům výrazně naroste potřeba vyššího
celkového počtu tříd ve školách (a to v obou lokalitách):
ze současných 100 (2012/13) na 150–160 (2019/20).

Tato (nebo ještě vyšší) kapacita bude potřebná i ve dvacátých letech.

Pokud se bude počet žáků nastupujících na soukromé či další jiné školy snižovat,
bude potřebná kapacita škol MČ Praha 9 ještě vyšší.
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Lokalita Prosek

Kapacita většiny škol je již téměř naplněna. 

Počet nově otvíraných 1. tříd bude ve všech školách vyšší než počet 
končících 9. ročníků, bude brzy nedostatek kmenových tříd. 

V příštím školním roce již budou chybět 2 třídy ve školách Litvínovská 
500 i Litvínovská 600, ve škole Novoborská tato situace nastane o rok 
později.

Po celé příští desetiletí bude ve škole Novoborská chybět zhruba 10 
tříd, při vysoké variantě dokonce 12 tříd. Ve škole Litvínovská 500 
bude dlouhodobě chybět 5–10 tříd (podle varianty demografického 
vývoje), počet chybějících tříd ve škole Litvínovská 600 nebude ani 
při vysoké variantě demografického vývoje vyšší než 8.

Celkový počet chybějících tříd v lokalitě Prosek se již na konci 
desetiletí bude pohybovat mezi 20–30, což je kapacita jedné školy.
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Lokalita Vysočany

Ve škole Špitálská se nedostatek školních tříd projeví již v příštím 
školním roce. I při nízké variantě demografického vývoje by zde za 10 
let chybělo zhruba 13 školních tříd, při střední variantě by počet 
chybějících tříd postupně překročil 20, při vysoké variantě dokonce 
30.

Trochu lepší je situace ve škole Na Balabence, kde (po přeměně 
odborných učeben na kmenové třídy) se nedostatek tříd projeví až 
ve školním roce 2016/17. V dlouhodobé perspektivě je zde však 
situace podobná jako ve škole Špitálská: při nízké variantě bude 
chybět koncem prognózovaného období 10 tříd, při střední variantě 
20, při vysoké variantě dokonce více než 30 tříd.

Celkem bude na konci tohoto desetiletí chybět ve Vysočanech 20–30 
tříd, do konce prognózovaného období vzroste počet chybějících tříd 
ve střední variantě na 40, ve vysoké variantě dokonce na 60 tříd.

I ve Vysočanech by tedy bylo potřebné vybudovat v nejbližších letech 
minimálně jednu školu, při vysoké variantě demografického vývoje 
v dalším desetiletí pravděpodobně druhou.
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