
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 4 

 DNE: 17. 12. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 62/2018/ŠKS 

 

NÁZEV: 
 

Žádost Základní školy Na Radosti 

 

 

ANOTACE: 
Odbor školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina žádá město Žďár nad Sázavou o vyjádření 

k žádosti Základní školy Na Radosti, která žádá o navýšení kapacity žáků Základní školy Na 

Radosti na 100 žáků.  

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání neuděluje souhlas Základní škole Na Radosti, Komenského 972/10, 
Žďár nad Sázavou k navýšení kapacity žáků do maximálního počtu 100 žáků ve Žďáře nad 
Sázavou ve školním roce 2019/2020. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy 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: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá:  

 



 

 

Název materiálu: Žádost Základní školy Na Radosti  

Počet stran:   5 
Počet příloh:  3 
 
Popis 
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.  

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

45 % až 96 % 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 100 žáků.  

Ve školním roce 2017/2018 bylo z 26 zapsaných žáků ZŠ Na Radosti 11 dětí ze spádové oblasti 

města Žďáru nad Sázavou a 15 dětí mimo spádovou oblast města. Ve školním roce 2018/2019 

mají zapsaných celkem 58 dětí, z toho 27 dětí ze spádové oblasti města Žďáru nad Sázavou a 31 

dětí mimo spádovou oblast města.  Podle vývoje situace v ZŠ Na Radosti budou s navýšením 

kapacity školy na 100 žáků postupně 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 ve 

Žďáře nad Sázavou.  

Pro RUD se započítává počet žáků městem zřizovaných škol. Pokud tedy ZŠ Na Radosti stáhne 

děti z městem zřízených ZŠ, sníží se daňový příjem města o 6 415 Kč/žáka/rok (dá se 

předpokládat postupné navyšování této částky za rok 2018 v návaznosti na rostoucí výběry daní). 

Pokud bychom vycházeli z předpokladu, že v letošním školním roce je z 27 dětí polovina žáků 

městem zřizovaných škol, znamená to snížení příjmů města o cca 89 810 Kč za jeden rok, 

v příštím školním roce je předpoklad navýšení této částky. 

 

ZŠ Na Radosti dále žádala o schválení zřízení své pobočky v Novém Městě na Moravě 

s kapacitou 72 žáků. Rada města v Novém Městě na Moravě projednávala 12. 11. 2018 tuto 

žádost ZŠ Na Radosti - rada města vydala k žádosti zamítavé stanovisko. V Novém Městě na 

Moravě tedy pobočka ZŠ Na Radosti nebude otevřena.  

Vedení ZŠ Na Radosti žádá o schválení celkové kapacity školy na 172 žáků (včetně 

požadované kapacity 72 žáků ze ZŠ v Novém Městě na Moravě).   

 

Žádost o navýšení kapacity na 100 žáků adresovalo vedení školy na radu města již v září letošního 

roku, ale žádost nebyla na radu města podána, protože byla písemně dne 27. 9. 2018 na žádost p. 

ředitelky ZŠ Na Radosti stažena (v příloze materiálu). Důvodem stažení žádosti byla písemná 

informace p. ředitelky, kde bylo vysvětleno, že se město nevyjadřuje k navýšení kapacity žáků 

alternativní školy, která již na území města působí, protože město není jejím zřizovatelem. Město 

podává své vyjádření jen v případě zřízení nového subjektu – nové školy. Jak paní ředitelka 



 

uvedla, tato informace jim byla sdělena na MŠMT a stejné stanovisko měli i z odboru školství, 

mládeže a sportu Kraje Vysočina.    

    

Další otázkou je dostatečná kapacita prostoru z hlediska vyjádření KHS, územním pracovištěm ve 

Žďáře nad Sázavou 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. Kladné 

stanovisko má vedení školy doloženo písemně a to na 72 žáků denně docházejících a 28 žáků 

v individuálním vzdělávání.   

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.   

 
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 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 žáků.  
RM bod vyřadila z projednání s tím, že žádost bude zařazena na RM 28. 8. 2017.  
 
RM 28. 8. 2017 – žádost ZŠ Na Radosti 
Rada města vydala zamítavé stanovisko k navýšení kapacity školy na 100 žáků.   
 
Dne 5. 9. 2018 podala p. ředitelka ZŠ Na Radosti žádost o navýšení kapacity na 100 žáků. 
Dne 27. 9. 2018 byl na vlastní žádost vedení ZŠ Na Radosti připravovaný materiál školy stažen 
z programu jednání rady města.  
 
V prosinci 2018 obdrželo město Žďár nad Sázavou žádost KÚ Kraje Vysočina, odboru školství, 
mládeže a sportu o vyjádření města Žďáru nad Sázavou k žádosti o navýšení kapacity ZŠ Na 
Radosti na 100 žáků.   
 
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 
ve školním roce 2018/2019. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání neuděluje souhlas Základní škole Na Radosti, Komenského 972/10, 
Žďár nad Sázavou k navýšení kapacity žáků do maximálního počtu 100 žáků ve školním roce 
2019/2020. 



 

 
Rada města po projednání uděluje souhlas Základní škole Na Radosti, Komenského 972/10, 
Žďár nad Sázavou k navýšení kapacity žáků do maximálního počtu 100 žáků ve školním roce 
2019/2020 
 
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.  



 

                                  

                Přehled kapacity základních škol a počtu žáků na jednotlivých školách zřizovaných městem Žďár nad Sázavou 

 

  Kapacita Počty žáků na základních školách ve školním roce    

Základní 

škola  původní upravená 

snížená 

o: 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

 

2016/17 2017/18 2018/19 

Komenského 

2 

 

700 540 160 462 462 469 473 479 476 468 

 

470 

 

461 468 

Komenského 

6 

 

780 554 226 270 270 236 239 254 268 269 

 

262 238 249 

Švermova 4 

 

992 
z 920 

na 880* 

72 

40 765 770 778 752 730 725 750* 

 

750* 753 739 

    Santini    89 101 101 106 106 108 109* 108* 110 110 

Palachova 

 

810 810 0 521 485 462 449 450 469 482 

 

478 489 522 

Kapacita u ZŠ Palachova nebyla upravována.           

 

                Využití kapacity škol v % 

                  Kapacita % využití upravené kapacity ve školním roce    

Základní 

škola  původní upravená 

snížená  

o: 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

 

2016/17 2017/18 2018/19 

Komenského 

2 700 540 160 86 86 87 88 89 88 87 

 

87 85 87 

Komenského 

6 780 554 226 49 49 43 43 46 48 49 

 

47 43 45 

Švermova 4 992 
z 920 

na 880* 

72 

40 93 95 96 93 91 91 98* 

 

98* 98 96 

      Santini              

Palachova 810 810 0 64 60 57 55 56 58 60 59 60 64 

                

 
 



 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749  
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

Odbor školství, mládeže a sportu 
Věžní 28, 587 33  Jihlava, Česká republika 

tel.: 564 602 946, e-mail: posta@kr-vysocina.cz 
 

 
 
 

Žádost o vyjádření Města Žďár nad Sázavou k podané žádosti 
 
Vážení, 

 

Odbor školství, mládeže a sportu obdržel dne 27. 9. 2018 žádost soukromé školské právnické 
osoby s názvem Základní škola Na Radosti, IČO 05007984 o zápis změny nejvyššího 
povoleného počtu z 60 na 100 žáků v základní škole (jedná se o údaj zapsaný do rejstříku škol 
a školských zařízení). 

Vzhledem ke skutečnosti, že na území Města Žďár nad Sázavou (dále jen „Město“) tato 
soukromá základní škola působí a Město není jejím zřizovatelem, obracíme se na Vás s žádostí 
o zaslání vyjádření k podané žádosti. Podrobné informace k návrhu změny v údajích zapsaných 
do rejstříku škol a školských zařízení najdete v příloze. 

 
S pozdravem 
 
 
 

 
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu 
podepsáno elektronicky 
 
Přílohy: 
- podání navrhovatele žádosti školské právnické osoby s názvem Základní škola na Radosti, IČO 05007984 

evidované pod čj. KUJI 72315/2018 ze dne 27. 9. 2018 a doplněné pod čj. KUJI 87428/2018 ze dne 22. 11. 2018 
 
Rozdělovník: 
- Základní škola na Radosti, Komenského 972/10, Žďár nad Sázavou (prostřednictvím datové schránky) 
- Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou (prostřednictvím datové schránky) 

Váš dopis značky/ze 
dne 

Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne 
 KUJI  88653/2018 

spis. zn.: OSMS 600/2018 OSMS 
Ampapová/564 602 945 28. 11. 2018 

 
 
Městský úřad Žďár nad Sázavou 
Odbor školství, kultury a sportu 

 
Žižkova 227/1 
591 31 Žďár nad Sázavou 






























