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Návrh na usnesení: 
 

 

 

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

 

A)  revokuje  
 1. usnesení č. 191/16 ze dne 30. 3. 2016 v bodě A) odst. 1. písmeno a) v celém rozsahu 

 

 

   B) zmocňuje  

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

a)  k podpisu zrušení výjimky z počtu žáků ve třídě pro Základní školu a 

Základní uměleckou školu Ústí nad Labem, Husova 349/19, p. o. 

 

 

 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

  
Počet dětí se k 30. 3. 2016 měnil z důvodu neustálé migrace. Škola se nachází 

v oblasti s velkým počtem obyvatel ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.  

Vzhledem k tomuto problému byla škola nucena třídy slučovat i přesto, že některé 

třídy mají odlišný vzdělávací program a učební plán. Na tomto základě se ztrácí 

zájem rodičů a žáků o vzdělání, což má negativní dopad i na úvazky a nástrojovou 

skladbu učitelů v základní umělecké škole. K 30. 1. 2016 bylo ve stavu žáků 54 

změn (odhlášení a přihlášení žáků na školu). Usnesením č. 191/16 schválil 

zřizovatel snížení počtu žáků ve třídě na méně než 17. 

 

Ředitelka Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad Labem, Husova 

349/19, příspěvkové organizace, doručila dne 4. 10. 2016 zřizovateli žádost o 

zrušení výjimky z počtu žáků na školní rok 2016/2017, která byla schválena na 6. 

jednání Rady města dne 30. 3. 2016, usnesení  č .191 /16 . Žádost odůvodňuje 

tím, že stav žáků k 30. 9. 2016 je 321. V průměru tedy připadá na jednu třídu 

18,88 žáka. 

 

Minimální počet žáků ve třídě základní školy je dle § 4 odst. 1 vyhlášky 48/2005 

Sb. v pl. znění o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky, je stanoven na nejméně 17 žáků v průměru na 1 třídu.  

 

Změny z počtu dětí a žáků je dle § 23 odst. 4, 5 zákona č. 561/04 Sb. v pl. znění 

v kompetenci zřizovatele školy.  

 

 

§ 23 odst. 4, 5 zák.č. 561/04 Sb. v pl. znění: 

       (4) Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí, žáků a studentů 

stanoveného tímto zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí 

zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. 

     (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. 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 1. Žádost Základní školy a Základní umělecké školy o zrušení výjimky 

              2. Usnesení RM č. 191/16 ze dne 30. 3. 2016 

 

 

 

 


