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NÁZEV: 

Žádost o výjimku z počtu dětí MŠ pro školní rok 2019/2020 
PO MŠ Žďár nad Sázavou 

ANOTACE: 
�chválení výjimky z počtu dětí umístěných ve třídách MŠ v souladu s vyhláškou MŠMT 
C.14/2005 o předškolním vzdělávání ve znění č.196/2019

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ Žďár nad Sázavou, 
příspěvkové organizaci, dle předloženého materiálu 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, úsek tajemníka a Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 
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Odbor občansko-správní a OŽU: 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: Předkládá: 



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. 

Ve školním roce 2019/2020 se jedná o navýšení počtu ve všech MŠ, kromě MŠ Santiniho a MŠ 
Okružní, z 24 na počet dětí povolených hygienickou kapacitou v konkrétních třídách - viz příloha. 
Konkrétně navyšujeme ve třídách MŠ Brodské, Haškové, Vysocké a Veselské z 24 na 25, 
na MŠ Vančurové ve dvou třídách z 24 na 27 a v jedné třídě z 24 na 28 dětí. 

Geneze případu 
• Schválení výjimky předkládáme vždy před začátkem školního roku z důvodu využití

stanovené hygienické kapacity tříd a vhodné naplněnosti
• Vloni bylo projednáváno RM č.94, dne 27.8.2018, č. usnesení1639, kdy RM schválila

navrhovanou výjimku z počtu dětí.

Návrh řešení 
• Ředitelka MŠ navrhuje schválit výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ PO MŠ Žďár nad

Sázavou, dle přílohy.
• Zaručuje, že ve všech třídách bude zajištěna kvalitní výchovně - vzdělávací činnost,

bezpečnost i ochrana zdraví.
• Na všech MŠ je od 1.9.2019 posílen počet pedagogických pracovníků - asistenti

pedagoga, školní asistenti a chůvy.

Varianty návrhu usnesení 
• Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ Žďár nad Sázavou,

příspěvkové organizaci, dle předloženého materiálu

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

Stanoviska 
Bylo projednáno s Ing. Klementem. 



Příloha č.1 

Přehled tříd a počtu dětí v jednotlivých MŠ k 1.9.2019 

Děti se 

SVP 

1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. 6.tř. 7.tř Děti k 1.9.19 Počet tříd s asistent. 

MŠ Okružní 22 23 23 68 3 3 

MŠ Brodská 25 23 25 25 98 4 1 

MŠ 
Vančurova 22 23 B 19 27 27 28 146 6 2 

MŠ Haškova 25 25 23 25 W25 123 5 1 

MŠ Vysocká 25 25 50 2 o 

MŠ 
Santiniho 24 16 40 2 o 

MŠ 
Veselská M25 25 25 25 23 M 20 MB18 161 7 2 

celkem 686 29 9 

Vysvětlivky: B- batolata, W- třída s Waldorfskými prvky,M - třída s Montessori prvky, SVP - speciál. vzdělávací potřeby 

Snížení počtu v některých třídách vychází z novelizace vyhlášky 14/ 2005 Sb. o předškolním vzdělávání. 

Komentář: 

• Od školního roku 2019/20 se z důvodu vysokého počtu zájemců o přijetí do PO MŠ Žďár
nad Sázavou vracíme na MŠ Veselské k modelu 7 tříd, tudíž otvíráme celkem 29 tříd.

• Do plné hygienické kapacity MŠ Žďár nad Sázavou nám sice chybí 32 dětí, ale vzhledem
k dodržení počtu dětí stanovených vyhláškou č.14/2005 Sb., kdy musíme snížit počet dětí
ve třídách, kde je dítě se speciálními vzdělávacími potřebami či dítě mladší tří let, je to
momentálně maximální možný počet přijatých. Přijetí dětí v průběhu školního roku bude
možné pouze pokud se někdo odhlásí. Rezervy míst letos nemáme bohužel žádné.

• V některých třídách jsou počty dětí sníženy z důvodu čerpání podpůrných opatření dětmi
s postižením dle vyhlášky MŠMT, kterých bude v PO MŠ celkem 9 se svými asistenty pg.

• Dále je snížen počet dětí ve dvou batolecích třídách v PO MŠ :
MŠ Vančurova 19 dětí
MŠ Veselská 18 dětí

• V PO MŠ od 26.8. zaměstnáváme 58 předškolních pedagogů splňujících kvalifikaci.
• Z dotačního programu Šablony li. pro MŠ využíváme, mimo jiné, personální podpory a

budeme mít od 1.9.2019 hrazeny 2 chůvy, z projektů EU ve spolupráci s ÚP využíváme
momentálně 4 pomocné pedag. pracovnice jako školní asistenty.

Zpracovala : Mgr. Iveta Klusáková 




