
MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 
DNE: 27.8.2018 JEDNACÍ ČÍSLO:   1640/2018/PO MŠ 

 

NÁZEV: 

Žádost o výjimku z počtu dětí MŠ pro školní rok 2018/2019 
PO MŠ Žďár nad Sázavou 

 

ANOTACE: 
Schválení výjimky z počtu dětí umístěných ve třídách MŠ v souladu s vyhláškou MŠMT 
č.14/2005 o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č.197/2016 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ Žďár nad Sázavou, příspěvkové 
organizace, dle předloženého materiálu. 
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Mateřská ško la Žďár  nad Sázavou,  př íspěvková organizace 



Název materiálu: 

Počet stran:  1 
Počet příloh: 1 

Popis 

Ředitelka  PO MŠ Žďár nad Sázavou žádá o schválení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ.  
Jedná se o navýšení počtu ve všech MŠ, kromě MŠ Santiniho, a to ve třídách z 24 dětí na 25 dětí. 

Geneze případu 

Schválení výjimky předkládáme před začátkem každého školního roku z důvodu využití stanovené 
hygienické kapacity tříd a vhodné naplněnosti. 

Návrh řešení 

Ředitelka PO MŠ navrhuje schválit výjimku z počtu dětí ve třídách PO MŠ Žďár nad Sázavou.  
Ve třídách bude zajištěna kvalitní výchovně vzdělávací činnost, bezpečnost i ochrana zdraví.  
Na všech MŠ je posílen počet pedagog. pracovníků – asistenty pg, školních asistentů nebo chův. 

Doporučení předkladatele 

• Ředitelka PO MŠ doporučuje schválit výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ.

Stanoviska  

Bylo projednáno s vedoucí odboru školství a místostarostou města.



Příloha č.1 

Přehled tříd, kapacity a počtu dětí v jednotlivých MŠ ke 20.8.2018 : 

MŠ   počet tříd kapacita počet dětí 

MŠ Okružní  3 třídy   75   71 

MŠ Brodská  4 třídy 100   85 

MŠ Vančurova 6 tříd 159 142 

MŠ Haškova  5 tříd 125 118 

MŠ Vysocká  2 třídy   50   50 

MŠ Santiniho  2 třídy   40   40 

MŠ Veselská  7 tříd 168 142 

Celkem 29 tříd 718 648 

• Od školního roku 2018/19 se na MŠ Veselská vracíme k původnímu modelu 6 ti tříd, tudíž
otvíráme v PO MŠ celkem 28 tříd.

• Do plné kapacity MŠ Žďár nad Sázavou nám chybí momentálně 70 dětí, takže rezervy na
doplnění dětí v průběhu školního roku jsou dostatečné.

• V některých třídách jsou počty dětí sníženy z důvodu čerpání podpůrných opatření dětmi
s postižením dle vyhlášky MŠMT, kterých bude v PO MŠ celkem 7 se svými asistenty pg.

• Dále je snížen počet dětí ve dvou batolecích třídách v PO MŠ :
MŠ Vančurova 20 dětí
MŠ Veselská 18 dětí
i zde předpokládáme doplnění dětí počátkem roku 2019 - dle zájmu rodičů u zápisu 2018

• V PO MŠ nyní zaměstnáváme 57 pedagogů.
• Z dotačního programu Šablony II. pro MŠ využíváme mimo jiné personální podpory a

budeme mít od 1.9.2018 hrazeno po dva roky 5 chův a 7 školních asistentů, z projektů EU
na ÚP využíváme momentálně 2 pomocné pedag.pracovnice.
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