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Ředitel školy žádá v souladu s §23 odst. 5 zákona č.561/2004 Sb. o udělení výjimky z nejvyššího 
počtu žáků v jedné běžné třídě.  
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách 

Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6  
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Popis 
Ředitel 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 
 

v běžné třídě oboru vzdělání Základní škola – 5. ročník 
 
do 5. ročníku oboru vzdělání Základní škola nastoupilo 1. 9. 2017 30 žáků, od 7. 11. 2017 
přestoupil jeden žák ze 6. ročníku ZŠ do 5. ročníku ZŠ, a to z důvodu nedoložení podkladů o 
ukončení 5. ročníku ve školním roce 2016/2017 v předchozích ZŠ.  
Nejvyšší počet žáků na třídu daný § 4 a § 5 vyhlášky č. 48 / 2005 Sb., o základním vzdělávání a 
některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění překračujeme nyní o 
jednoho žáka, proto ředitel školy žádá zřizovatele o udělení výjimky do max. počtu 31, jak 
umožňuje §23 odst. 5 zákona č.561/2004 Sb. 
 
§23 odst. 5 zákona č.561/2004 Sb. o udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků v jedné běžné třídě.  
 
Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného prováděcím právním 
předpisem do počtu 4 dětí, žáků a studentů za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací 
činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
 
 
Geneze případu 
 

• Dne 25. září 2017 byl na naši školu přijat žák, který přestupoval ze ZŠ Kojetín, kde 
navštěvoval 6. ročník. Byl umístěn do 6. ročníku a zažádáno o dokumentaci žáka. Na 
základě zaslané dokumentace z předchozího vzdělávání a na základě nově zjištěných 
informací od zákonného zástupce jsme museli k 7. listopadu přeřadit žáka z 6. do 5. 
ročníku, a to z důvodu zjištěného řádného neukončení 5. ročníku ve školním roce 
2016/2017. V současné době je tak v 5. ročníku 31 žáků. Proto žádáme RM o výjimku 
z nejvyššího počtu žáků v této třídě. 

 
 
Návrh řešení 
 
běžná třída oboru vzdělání Základní škola  
 

Schválení zvýšení počtu dětí ve třídě nebude na újmu a kvalitě vzdělávací činnosti a 
podmínkám bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. 
 
 
 

 



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

školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6  

 

Rada města po projednání neschvaluje 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 třídě 5. ročníku Základní školy Žďár nad Sázavou, 

Komenského 6 bylo projednáno s:  

místostarostou města 

vedoucí odboru ŠKS 
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