Výpis důvodové zprávy k usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/6/23/2017 Výjimky z naplněnosti tříd ve školách zřizovaných Olomouckým krajem
Důvodová zpráva:
Předkladatel a Odbor školství, sportu a kultury Krajského úřadu Olomouckého kraje
(dále jen OŠSK) předkládá Radě Olomouckého kraje k projednání žádosti škol
zřizovaných Olomouckým krajem o povolení výjimky z naplněnosti tříd.
Dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen školský zákon), může zřizovatel školy povolit výjimku z nejvyššího počtu
dětí, žáků a studentů ve třídě nebo skupině až 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.
Výjimka z nejvyššího počtu žáků nemá dopad na rozpočet kraje, nicméně její
udělení musí schválit Rada Olomouckého kraje.
A) Výjimky z naplněnosti tříd na středních školách zřizovaných Olomouckým
krajem
Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídách na středních školách je určena
především pro mimořádné situace v organizaci vzdělávání ve školách, jako je
například přestup žáka v důsledku přestěhování, povolení opakování ročníku
ze zdravotních důvodů apod. U středních odborných škol je pak využívána
v případě víceoborových tříd oborů vzdělání požadovaných na trhu práce,
případně v případě racionalizace škol.
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři,
ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.
OŠSK obdržel žádosti dvou středních škol o schválení výjimky z nejvyššího počtu
žáků ve třídě. Seznam žádajících škol je uveden v Příloze č. 1.
B) Výjimka z naplněnosti tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
nebo tříd škol při zdravotnických zařízeních
Výjimky z naplněnosti tříd ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
zřizovaných Olomouckým krajem schválila ROK již na své schůzi konané dne
28. 8. 2014 pod bodem UR/46/68/2014. Nové předložení je reakcí na změnu
legislativních předpisů.
Výjimka schválená na základě ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, se týká nejen středních škol, ale také
naplněnosti tříd zřízených pro děti nebo žáky (dále jen „žák“) se zdravotním
postižením, tříd škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením a tříd
škol při zdravotnických zařízeních (dále jen „speciálních tříd a tříd speciálních škol“),
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s odkazem na znění § 10, odst. 1 zrušené vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání
dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů
mimořádně nadaných. Tato byla nahrazena vyhláškou č. 27/2016 Sb.,
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
V souvislosti se změnou školského zákona došlo ke změně terminologie, a to
k nahrazení pojmů „třída zřízená pro žáky se zdravotním postižením“ a „škola
samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením“ pojmy „třída zřízená podle
§ 16 odst. 9 zákona“ a „škola zřízená podle § 16 odst. 9 zákona“.
Počty žáků ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 zákona nově upravuje § 25
vyhlášky č. 27/2016 Sb. Dle jeho ustanovení má takováto třída nejméně 6 a nejvíce
14 žáků. Pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že by tento
počet nepostačoval k naplňování vzdělávacích možností žáků a k uplatnění jejich
práva na vzdělávání, má třída nejméně 4 a nejvíce 6 žáků.
Jak vyplývá ze znění § 23 odst. 5 školského zákona, zřizovatel školy může povolit
výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem
do počtu 4 žáků za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě
vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Dle nových právních předpisů nejsou školy při zdravotnických zařízeních zařazeny
mezi školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona. Zabývají se jimi vyhláška č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
Na základě ustanovení § 1b odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., a § 5a odst. 3 vyhlášky
č. 48/2005 Sb., třída školy při zdravotnickém zařízení má nejméně 6 a nejvýše 14
žáků s přihlédnutím k jejich speciálním vzdělávacím potřebám a při zajištění jejich
bezpečnosti a zdraví.
V případě schválení výjimky bude moci být ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9
zákona nebo ve třídě školy při zdravotnickém zařízení až 18 žáků. V případě, že
by se jednalo o třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 zákona, která má mít nejméně
4 a nejvíce 6 žáků, bude moci být ve třídě až 10 žáků. Takto schválená výjimka
umožní ředitelům škol flexibilně reagovat na potřeby vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami.
Předkladatel a OŠSK navrhují Radě Olomouckého kraje schválit výjimky
z naplněnosti tříd na středních školách zřizovaných Olomouckým krajem dle
části A) důvodové zprávy a dle Přílohy č. 1 s účinností od 23. 1. 2017 a schválit
ve školách zřizovaných Olomouckým krajem výjimky z naplněnosti tříd
zřízených podle § 16 odst. 9 zákona a tříd škol při zdravotnických zařízeních
o 4 žáky dle části B) důvodové zprávy s účinností od 23. 1. 2017.

Přílohy:
Příloha č. 1
Seznam škol žádajících o povolení výjimky z naplněnosti tříd (strana 3)
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Příloha č. 1 - Seznam škol žádajících o povolení výjimky z naplněnosti tříd
Název školy

Žádost

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední
pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Navýšení počtu žáků v jedné třídě 1. ročníku
oborů vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a
mimoškolní pedagogika z 32 na 33 žáků.

Střední škola železniční, technická a
služeb, Šumperk

Navýšení počtu žáků v jedné dvouoborové
třídě 1. ročníku oborů vzdělání 66-51-H/01
Prodavač a 66-53-H/01 Operátor skladování
z 30 na 32 žáků.

Důvod žádosti
Škola obdržela žádost o změnu oboru vzdělání
z oboru 78-42-M/03 Pedagogické lyceum na obor
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní
pedagogika.
Škola obdržela 2 žádosti o přestup. Oba žáci si
nevhodně zvolili obor vzdělání.

V Olomouci dne 1. 2. 2017
za správnost výpisu:

Taťána Vyhnálková, v.r.
organizační oddělení

Rada Olomouckého kraje 23. 1. 2017
8.4. - Výjimky z naplněnosti tříd ve školách zřizovaných Olomouckým krajem
Příloha č. 1 - Seznam škol žádajících o povolení výjimky z naplněnosti tříd

Strana 3 (celkem 3)

