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Nástroj pro analýzu využití kapacity mateřských škol vzhledem k
věkové struktuře obyvatelstva

Použitelné datové zdroje:
- registr obyvatel modelového území
- vrstvy budov, školních zařízení
- statistické a školní obvody

Úkoly:
1) Shromážděte dostupná data vypovídající o počtu, rozmístění a kapacitě existujících mateřských škol a
dále o demografických charakteristikách modelového území.
2) Navrhněte postup zpracování těchto dat s cílem analyzovat problematiku využití mateřských škol v
závislosti na bydlišti dětí v předškolním věku. Při stanovení postupu zpracování berte v úvahu perspektivu
rozvoje území a dalšího demografického vývoje.
3) Navržený postup ověřte analyzováním problematiky v modelovém území a výsledky analýzy vhodným
způsobem prezentujte.
4) Navrhněte a připravte programovou aplikaci, která umožní automatizovat navržený postup zpracování a
zpřístupní jej uživatelům geografického informačního systému. Navrženou programovou aplikaci vhodným
způsobem dokumentujte.
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