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NÁZEV:  
                          Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídách  

 

 

ANOTACE:  
Ředitel školy žádá o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách dle § 23 odst. 5 zákona 
č. 561/2004 Sb. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 

 

Rada města po projednání schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách 6. B a 
8. A Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. 
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Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
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Název materiálu: Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídě  
Počet stran: 2  
Počet příloh: 0  
 
Popis  
V současné době je v 6. B 29 žáků, přičemž 2 žáci mají přiznané podpůrné opatření 3. stupně. Ve třídě 
8. A je 30 žáků, z nichž 1 má přiznané podpůrné opatření 3. stupně. 
Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. Podle § 4 Vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a 
některých náležitostech plnění povinné školní docházky, je nutné snížit nejvyšší počet žáků ve třídě, 
pokud mají žáci přiznané podpůrné opatření 3. až 5. stupně: v bodě (5) Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. 
Nejvyšší počet žáků podle věty první se snižuje o 2 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením 
čtvrtého a pátého stupně vzdělávajícího se ve třídě; to platí i v případě žáka s přiznaným podpůrným 
opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet žáků 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. 
Dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), může zřizovatel povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě: (5) 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.  
 
V současné době se tedy jedná o překročení nejvyššího počtu žáků o jednoho žáka ve třídě 6. B i ve třídě 
8. A a o výjimku o jednoho žáka v každé uvedené třídě. 
  
Dopad do rozpočtu města 

Nemá dopad do rozpočtu města. 

Geneze případu 

 není  

Návrh řešení  
Ředitel PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 navrhuje schválit povolení výjimky 
z nejvyššího počtu žáků. Třídy budou děleny na různé předměty, bude zajištěna kvalita vzdělávací činnosti 
školy a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.  
 
Varianty návrhu usnesení  
Rada města po projednání  
 

schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách 6. B  a 8. A Základní školy Žďár nad 
Sázavou, Palachova 2189/35  

neschvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách 6. B a 8. A Základní školy Žďár nad 
Sázavou, Palachova 2189/35   
 
Doporučení předkladatele  
Předkladatel doporučuje schválit povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách 6. B a 8. A.  
 
Stanoviska  
Tento návrh byl projednán: 
  

 

 p. Hrstkovou – odbor ŠKS  


