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Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6  

 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 

 

Předkládá: 

 

 

MATERIÁL  BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  



 

 

Název materiálu:  
 

Výjimka z nejvyššího počtu žáků 
 
Počet stran: 2 
                      
 
Popis 
Ředitelka Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 žádá v souladu s § 23 odstavec 5  
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon   
 

o udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků 
 

a) v běžné třídě oboru vzdělání Základní škola – 1. ročník 
 
do 1. ročníku oboru vzdělání Základní škola nastoupilo 31 žáků, nejvyšší počet žáků na třídu daný 
§ 4, 5 vyhlášky č. 48 / 2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 
školní docházky v platném znění překračujeme o jednoho žáka.  
 
b) ve třídě oboru vzdělání Základní škola speciální – středně těžké mentální postižení 
 
školu navštěvuje 7 žáků se středně těžkým mentální postižením, nejvyšší počet žáků na třídu daný 
§ 10 vyhlášky č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění překračujeme o jednoho 
žáka. 
 
 
Geneze případu 

__________________ 

 
 
Návrh řešení 

a) běžná třída oboru vzdělání Základní škola  

Úpravou organizace výuky (dělení třídy s nadnormativním počtem žáků na 2 skupiny, výuka 

s podporou asistentů pedagoga) není zvýšení počtu dětí ve třídě na újmu kvalitě vzdělávací 

činnosti a podmínkám bezpečnosti a ochrany zdraví  žáků. 

      Zřídit pouze jednu 1. třídu s upravenou organizací výuky. 
 

b) třída  oboru vzdělání Základní škola speciální 

Úpravou organizace výuky (výuka s podporou asistenta pedagoga) není zvýšení počtu žáků ve 
třídě na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a podmínkám bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. 

      Zřídit  pouze jednu třídu pro žáky se středně těžkým mentálním postižením s upravenou 
      organizací výuky. 

 

 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách Základní 

školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6  

 



 

 

Doporučení předkladatele 

Doporučuji  schválit  udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách Základní školy Žďár nad 

Sázavou, Komenského 6  

 

 

Stanoviska  

Udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách Základní školy Žďár nad Sázavou, 

Komenského 6 bylo projednáno s:  

místostarostou města 

vedoucí odboru školství kultury a sportu 

 
 
 


