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 DNE: 28. 8. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1185/2017/ŠKS 

 

NÁZEV: 
 

Žádost Základní školy Na Radosti  

 

ANOTACE: 
Vedení Základní školy Na Radosti žádá radu města o souhlas s navýšením kapacity žáků 

Základní školy Na Radosti.  

 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání neuděluje souhlas Základní škole Na Radosti, Komenského 972/10, 
Žďár nad Sázavou s navýšením kapacity žáků v Základní škole Na Radosti do maximálního 
počtu 100 žáků do školního roku 2020/2021.  

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 správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

 

Předkládá: 

odbor školství, kultury a sportu 

 



 

Název materiálu: Žádost Základní školy Na Radosti  
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Počet příloh: 10 
 
Popis 
Tento záměr, založit soukromou školu ve Žďáře nad Sázavou Spolkem Plyne To, byl projednáván 

v radě města již v roce 2015, kdy rada města vydala usnesením RM ze dne 2. 11. 2015 kladné 

stanovisko k založení soukromé školy Na Radosti ve Žďáře nad Sázavou s kapacitou 36 žáků. 

Nyní žádá vedení Základní školy Na Radosti o zvýšení kapacity žáků na ideální počet 100 žáků. 

Prostory má vedení této školy zajištěné na Střední obchodní škole ve Žďáře nad Sázavou do roku 

2021, kde je v současné době reálná kapacita prostor pro 54 žáků.  

Město Žďár nad Sázavou má nyní naplněnost základních škol v procentuálním vyčíslení mezi 47% 

až 98% včetně dojíždějících dětí z okolních obcí (viz přiložená tabulka). V posledních letech město 

přistoupilo ke snižování celkové kapacity v jednotlivých základních školách z důvodu 

nedostatečného naplnění celkové kapacity počtu žáků v důsledku populačního vývoje a nižší 

porodnosti v posledních letech, ale zejména z důvodu nerovnoměrného naplnění počtem žáků 

v jednotlivých základních školách ve městě. I přes nedostatečné naplnění základních škol by 

město chtělo udržet všechny 4 základní školy v provozu. Nyní stojí před rozhodnutím povolit 

soukromému subjektu navýšení kapacity základní školy na ideálních 100 žáků. Z 26 nyní 

zapsaných žáků ZŠ Na Radosti je 11 dětí ze spádové oblasti města Žďáru nad Sázavou a 15 dětí 

mimo spádovou oblast města. Otázka je, zda navýšením kapacity ZŠ Na Radosti na 100 žáků 

postupně nebudou i nadále ubývat děti, které patří do spádové oblasti města Žďár nad Sázavou, 

čímž by se ještě více prohlubovala nedostatečná naplněnost žďárských základních škol. Z tohoto 

pohledu a pohledu ekonomického využití subjektů v majetku města nedoporučuji vyhovět žádosti  

a udělit souhlas Základní škole Na Radosti k navýšení počtu na maximum 100 žáků.  

Další otázkou je dostatečná kapacita prostoru z hlediska vyjádření OHS pro požadovaný počet 100 

žáků v souvislosti s plánovaným ideálním vývojem přijímání žáků do této školy, která je nyní 

v pronájmu v budově Střední obchodní školy. Tyto otázky nemá v současné době vedení školy 

zcela vyjasněny (informace z jednání s paní ředitelkou P. V. K. u  

p. místostarosty 20. 6. 2017).             

Domnívám se, že nyní lze uvažovat o možnosti udělení souhlasu k počtu maximálně 54 žáků 

s tím, že je to v souladu s možnou reálnou kapacitou prostoru, kde je základní škola v pronájmu. 

Bez stanoviska hygieny nelze udělit souhlas s k žádosti o vyšší počet žáků. (Domácí školáci jsou 

započítány do celkové kapacity školy).  

Vzhledem k nedostatečné naplněnosti základních škol ve městě a vzhledem k tomu, že pro další 

školní rok 2017/2018 nemá naplněnou kapacitu ani Základní škola Na Radosti, nedoporučuji 

udělení souhlasu k navýšení kapacity na požadovaných 100 žáků. Povolený nejvyšší počet žáků  z 

MŠMT je 36 žáků, maximální kapacita prostoru je 54 žáků a na další školní rok 2017/2018 je 

v Základní škole Na Radosti zapsáno 26 dětí.  

Škola Na Radosti má dle inspekční zprávy č. j. ČŠIJ - 673/17- J ČŠI (je přílohou materiálu) dobré 

hodnocení a dle vyjádření paní ředitelky, o tento způsob studia registrují zvýšený zájem rodičů, 

proto vedení školy žádá o navýšení kapacity žáků na konečný počet 100 žáků, včetně domácích 

školáků.   

 

Při jednání rady města bude ředitelka školy Mgr. P. V. K. přítomna na jednání rady 28. 8. 
2017, kde blíže objasní konkrétní záměra vedení školy a zodpoví případné dotazy.  

 
Geneze případu 



 

21. 9. 2015 - Ústní zpráva/RM, Žádost spolku PlyneTo 
Rada města se seznámila s dopisem spolku PlyneTo a vydává kladné stanovisko k založení 
soukromé školy ve Žďáře nad Sázavou tímto spolkem. 
NESCHVÁLENO 
  
Na základě dohody s vedením města nebyl připravován řádný písemný materiál k tomuto bodu, 
zástupci spolku nebyli u projednávání bodu v radě města osobně přítomni.  
Po projednání žádosti Spolku Plyne To v radě města 21. 9. 2015 požádala ředitelka školy Mgr. V. 

K. osobně vedení města o možnost účasti v další radě města s tím, že podají ještě ústní informace 

a budou připraveni k případným dotazům radních ke svému  záměru. Na základě této žádosti byli 

zařazeni do programu jednání RM dne 19. 10. 2015 – ústní zpráva.  

Rada města na dalším jednání 2. 11. 2015 opět projednala postoj města ke zřízení této školy  

a přijala k ní usnesení:  

 
RM 2. 11. 2015 – bod „Různé“ (bez č.j.) - Žádost spolku PlyneTo 
Rada města po doplnění materiálu spolku PlyneTo vydává kladné stanovisko k založení 
soukromé školy ve Žďáře nad Sázavou. 
 
RM 26. 6. 2017 – bod různé – žádost školy o navýšení kapacity ZŠ na 100 dětí.  
RM bod vyřadila z projednání a k projednání bude bod zařazen na RM 28. 8. 2017 s novou 
žádostí.  
 
Návrh řešení. 
Zamítavé stanovisko k udělení souhlasu Základní škole Na Radosti, Komenského 972/10, Žďár 
nad Sázavou s navýšením kapacity žáků v Základní škole Na Radosti do maximální výše 100 
žáků. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání neuděluje souhlas Základní škole Na Radosti, Komenského 972/10, 
Žďár nad Sázavou s navýšením kapacity žáků v Základní škole Na Radosti ze stávající kapacity 36 
žáků na požadovanou kapacitu 100 žáků. 
 
Rada města po projednání uděluje souhlas Základní škole Na Radosti, Komenského 972/10, 
Žďár nad Sázavou s navýšením kapacity žáků v Základní škole Na Radosti do maximální výše 54 
žáků. 
 
Doporučení předkladatele 
Zamítavé stanovisko k udělení souhlasu Základní škole Na Radosti, Komenského 972/10, Žďár 
nad Sázavou s navýšením kapacity žáků v Základní škole Na Radosti do maximální výše 100 
žáků. 
  
Stanoviska  
Materiál byl projednán s místostarostou města Ing. J. K.  
 
 
 
















































