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NÁZEV: 
Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídách  

a příspěvek na spolufinancování asistenta pedagoga 

 

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

a) v jedné třídě zřízené dle §16, odst. 9, vyhlášky č. 27/2016, oboru vzdělání Základní škola 

speciální 

b) ve dvou třídách oboru vzdělání Základní škola 

 

dále pak o příspěvek na spolufinancování asistenta pedagoga. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání  

1. schvaluje udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách Základní školy Žďár nad 

Sázavou, Komenského 6 a  

2. schvaluje příspěvek zřizovatele na spolufinancování asistenta pedagoga ve výši 81384 

Kč.  

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: Odd. správy měst. lesů a rybníků: 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 



Název materiálu: Výjimka z nejvyššího počtu žáků 
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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 
 

a) v jedné třídě zřízené dle §16, odst. 9, vyhlášky č. 27/2016, oboru vzdělání Základní škola 

speciální 

b) ve dvou třídách oboru vzdělání Základní škola 

dále pak ředitel Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 žádá 

 

o příspěvek na spolufinancování asistenta pedagoga 

 

Geneze případu 
 

ad a) ve třídě zřízené dle §16, odst. 9, vyhlášky č. 27/2016 v oboru vzdělání Základní škola 
speciální  
 
do třídy 3. E oboru vzdělání Základní škola speciální nastoupí 9 žáků.  
V  §25 odst. 1 vyhlášky 27/2016 je uvedeno: 
Třída, oddělení a studijní skupina zřízená podle § 16 odst. 9 zákona má nejméně 6 a nejvíce 14 
žáků s přihlédnutím k věku a speciálním vzdělávacím potřebám žáků. Pokud z doporučení 
školského poradenského zařízení vyplývá, že by počet žáků podle věty první nepostačoval k 
naplňování jejich vzdělávacích možností a k uplatnění jejich práva na vzdělávání, má třída, 
oddělení a studijní skupina nejméně 4 a nejvíce 6 žáků.  
 
V uvedené třídě, která je na základě doporučení ŠPZ tvořena právě v počtu dětí 4-6 překračujeme 
nyní počet žáků o tři žáky. Proto ředitel školy žádá zřizovatele o udělení výjimky k navýšení počtu 
žáků ve třídě o 3, jak umožňuje §23 odst. 5 zákona č.561/2004 Sb. Újma kvality vzdělávací 
činnosti nebude snížena, ve třídě bude navíc jeden asistent pedagoga, který bude spolufinancován 
s prostředků školy.  
Účast dalšího asistenta pedagoga je nutná pouze pro školní rok 2018/2019, protože na konci roku 
opustí třídu 2 žáci 9. ročníku. Účast dalšího asistenta pedagoga nebude ve školním roce 
2019/2020 na vzdělávacím procesu v této třídě nutná. 
Úpravou organizace výuky není zvýšení počtu dětí ve třídě na újmu a kvalitě vzdělávací činnosti a 
podmínkám bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. 
 
 
§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. 
 
 
 
 



 
ad b) ve dvou třídách oboru vzdělání Základní škola 
 

 Ve školním roce je ve třídě 4. A plánováno nastoupit 28 žáků. 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 je 30.  

Z maximálního počtu žáků ve třídě je však nutno odečítat, a to na dle §4, odst. 7 Vyhlášky 

č. 48/2005.  

§4, odst. 7 Vyhlášky č. 48/2005.  

Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. Nejvyšší počet podle věty první se snižuje o 2 za každého žáka s přiznaným 

podpůrným opatřením (PO) čtvrtého až pátého stupně vzdělávajícího se ve třídě; to platí i v případě žáka s přiznaným 

podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet podle věty první se dále snižuje o 1 

za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, který není uvedený ve větě druhé. Postupem podle 

věty druhé a třetí lze snížit nejvyšší počet žáků ve třídě nejvýše o 5. Snížení nejvyššího počtu žáků ve třídě podle věty 

druhé a třetí se neuplatní u školy, které v jeho uplatnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 36 

odst. 7školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u žáka zařazeného ve třídě v průběhu 

školního roku. 

 

 V současné době je v plánované třídě 4. A 28 žáků. Jeden z nich má PO 3. stupně a jeden z nich 
PO 4. stupně. Čímž překračujeme nejvyšší počet žáků o jednoho žáka. Proto žádáme RM o 
výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 4. A o jednoho žáka. 
Úpravou organizace výuky není zvýšení počtu dětí ve třídě na újmu a kvalitě vzdělávací činnosti a 
podmínkám bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. 

 

 

 Ve školním roce je ve třídě 6. A plánováno nastoupit 29 žáků. Dva z nich mají PO 3. 

stupně. Dle výše uvedeného algoritmu a legislativy překračujeme nejvyšší počet žáků o 

jednoho žáka. Proto žádáme RM o výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 6. A o jednoho 

žáka. 

Úpravou organizace výuky není zvýšení počtu dětí ve třídě na újmu a kvalitě vzdělávací 

činnosti a podmínkám bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. 

 

Žádost o příspěvek na spolufinancování asistenta pedagoga 
Žádost o příspěvek na asistenta pedagoga se váže k bodu a) tohoto materiálu. 
 
 

Ředitel školy žádá o příspěvek na spolufinancování výše zmíněného asistenta pedagoga ve třídě 
3. E pro školní rok  2018/2019, na období 09 – 12/2018, a to z důvodu zvýšeného počtu žáků ve 
třídě.  
 

Výše požadované částky na spolufinancování asistenta pedagoga je ve výš 81 384 Kč. 
 
Celková částka nutná k zajištění činnosti asistenta pedagoga je 101 384, částka, kterou se bude 
škola podílet na jeho spolufinancování je ve výši 20 000 Kč. 
 
Pro období 01 – 06/2019 bude na podzim 2018 žádáno o navýšení příspěvku zřizovatele do 
rozpočtu školy pro rok 2019.  

 

Návrh řešení 
 

Úpravou organizace výuky není zvýšení počtu dětí ve třídě na újmu a kvalitě vzdělávací 

činnosti a podmínkám bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. 



Varianty návrhu usnesení 
 
Rada města po projednání  

1. schvaluje udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách Základní školy Žďár nad 

Sázavou, Komenského 6 a  

2. schvaluje příspěvek zřizovatele na spolufinancování asistenta pedagoga ve výši 81384 Kč.  

 
Doporučení předkladatele 
 

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

Sázavou, Komenského 6 a příspěvek na spolufinancování asistenta pedagoga. 

 

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

Komenského 6 a příspěvek na spolufinancování asistenta pedagoga bylo projednáno s:  

 
místostarostou města 

vedoucí odboru ŠKS 

vedoucí odboru finančního 

 
 


