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NÁZEV: 
 

Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídě 

 

ANOTACE: 
 
Ředitel školy žádá o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě dle § 23 odst. 5 zákona č. 
561/2014 Sb. 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu žáku ve třídě 
Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 2 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správy MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

ředitel PO 

Předkládá: 

ředitel PO 
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Popis 
Ředitel školy žádá o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě dle § 23 odst. 5 zákona č. 
561/2014 Sb. ve šesté třídě (6.A). Počet žáků je v současné době 31, je možné zvýšení tohoto 
počtu. 
Dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2014 Sb. je možné povolení zřizovatele zvýšení nejvyššího počtu 
žáků ve třídě: 
 
(5) 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. 
 
 
 
 
 
Návrh řešení 

Ředitel PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 navrhuje schválit povolení 

výjimky z nejvyššího počtu žáků. Třída bude dělena na různé předměty, bude zajištěna 

kvalita vzdělávací činnosti školy a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Zároveň 

nebude třeba řešit situaci při odchodu jednoho žáka ze školy slučováním tříd. 

 
Varianty návrhu usnesení 

Rada města po projednání 

 schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu žáku ve třídě Základní školy Žďár 
nad Sázavou, Komenského 

 neschvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu žáku ve třídě Základní školy Žďár 
nad Sázavou, Komenského  

 

 
Doporučení předkladatele 
Předkladatel doporučuje schválit povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků. 
 
 
Stanoviska  
 
Tento návrh byl projednán: 

 

 se školskou radou Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 2 

 s místostarostou města 

 s vedoucí odboru ŠKS 


