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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

A )  schva luje  
1. udělení výjimky z počtu dětí v přípravných třídách základních škol dle § 23 

odst. 3, 5 školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění, na školní rok 

2016/2017  

a) Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p.o., pro třídu 

přípravného ročníku -  zvýšení počtu dětí ve třídě, a to z 15 na 19 dětí 

b) Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p.o., pro  

třídu přípravného ročníku – zvýšení počtu dětí ve třídě, a to z 15 na 19 dětí  

c) Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, p.o., pro dvě třídy 

přípravného ročníku – zvýšení počtu dětí ve třídě, a to z 15 na 17 dětí 

d) Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p.o. pro třídu 

přípravného ročníku – zvýšení počtu dětí ve třídě, a to z 15 na 18 dětí 

e) Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, p.o. pro dvě třídy přípravného 

ročníku – zvýšení počtu dětí ve třídě, a to z 15 na 18 dětí  

 

 

 

   B) zmocňuje  

1.  PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ 

a)  k podpisu udělení výjimky z počtu dětí v přípravných třídách základních 

škol uvedených v bodě A) tohoto usnesení 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

  

Dne 11. 5. 2016 obdržel odbor městských organizací a školství souhlas z Krajského 

úřadu Ústeckého kraje ke zřízení přípravných tříd na základních školách. Celkem 5 

ředitelů základních škol si zažádalo o udělení výjimky z počtu dětí v přípravných 

třídách.  

Udělení výjimky z počtu dětí a žáků je dle § 23 z. č. 561/04 Sb. v pl. znění 

v kompetenci zřizovatele školy. Školský zákon a prováděcí předpisy o předškolním a 

základním vzdělávání dále určují hranice, v jakých se může výjimka pohybovat.   

§ 23 odst. 3, 5 zák.č. 561/04 Sb. v pl. znění: 

    (3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem nejnižší počet dětí, žáků a studentů  

 v jednotlivých druzích škol, nejnižší a nejvyšší počet dětí, žáků a studentů ve třídě, studijní 

skupině a oddělení. 

(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 přípravné třídě ZŠ je dle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb. v pl. znění o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky stanoven 

maximální počet dětí na 15. V případě povolení výjimky na vyšší počet dětí musí 

zřizovatel zajistit, aby toto zvýšení nebylo na újmu kvalitě vzdělávání. Ředitel základní 

školy, který zřizovatele o výjimku žádá, se zavazuje k dodržení všech pedagogických, 

hygienických, organizačních a bezpečnostních podmínek. 

 

Základní školy nepožadují po zřizovateli úhradu nadnormativních výdajů. 

 

Žádáme Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města Ústí nad Labem o udělení 

výjimky z počtu dětí v přípravné třídě pro školní rok 2016/17 těmto základním školám: 

 

- Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p.o., pro třídu přípravného  

ročníku -  zvýšení počtu dětí ve třídě, a to z 15 na 19 dětí 

- Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p.o., pro třídu    

přípravného ročníku – zvýšení počtu dětí ve třídě, a to z 15 na 19 dětí  

-  Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, p.o., pro dvě třídy přípravného  

ročníku – zvýšení počtu dětí ve třídě, a to z 15 na 17 dětí 

-   Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p.o. pro třídu přípravného  

  ročníku – zvýšení počtu dětí ve třídě, a to z 15 na 18 dětí 

-  Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, p.o. pro dvě třídy přípravného ročníku –     

zvýšení počtu dětí ve třídě, a to z 15 na 18 dětí  

  

 

 

 

 

Přílohy: Žádosti základních škol o povolení výjimky 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


