Výpis důvodové zprávy včetně přílohy k usnesení Rady Olomouckého kraje
č. UR/21/42/2017 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) předkládají Radě Olomouckého kraje k projednání žádosti ředitelů
středních škol zřizovaných Olomouckým krajem o výjimku z nejvyššího počtu žáků ve
třídě.
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. 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.
V souladu s výše uvedeným předkládá Odbor školství, sportu a kultury Krajského
úřadu Olomouckého kraje (dále jen OŠSK) Radě Olomouckého kraje žádosti ředitelů
středních škol o schválení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě. Seznam škol
žádajících o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě je uveden v Příloze
č. 1.
Předkladatel a OŠSK navrhují Radě Olomouckého kraje schválit výjimky
z naplněnosti tříd na středních školách zřizovaných Olomouckým krajem dle
Přílohy č. 1 s účinností od 1. 9. 2017.

Přílohy:
-

Příloha č. 1 - upravena
Seznam škol žádajících o povolení výjimky z naplněnosti tříd
(strana 2–8)
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Název školy
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední
pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Žádost
Navýšení ve dvou třídách 4. ročníku oboru
vzdělávání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum
(denní forma vzdělávání) z 30 na 31 a z 30 na
32 žáků.

Škola obdržela žádost o přijetí ke studiu do
4. ročníku, žádost o povolení opakování
4. ročníku a žádost o pokračování ve studiu
4. ročníku po přerušení vzdělávání.

Navýšení ve dvou třídách 4. ročníku oboru
vzdělávání 75-31-M/01 Předškolní a
mimoškolní pedagogika (denní forma
vzdělávání) z 30 na 31 žáků.

Škola obdržela 2 žádosti o přijetí ke studiu do
4. ročníku.

Navýšení v jedné třídě 1. ročníku oboru
vzdělávání 75-31-M/01 Předškolní a
mimoškolní pedagogika (denní forma
vzdělávání) z 30 na 32 žáků.

Navýšení v jedné třídě 2. ročníku oboru
vzdělávání 75-31-M/01 Předškolní a
mimoškolní pedagogika (denní forma
vzdělávání) z 30 na 31 žáků.
Navýšení v jedné třídě 1. ročníku oboru
vzdělávání 75-31-M/01 Předškolní a
mimoškolní pedagogika (dálková forma
vzdělávání, zkrácené studium) z 30 na 32
žáků.
Gymnázium, Olomouc - Hejčín,
Tomkova 45

Důvod žádosti

Navýšení ve dvou třídách 1. ročníku oboru
vzdělávání 79-41-K/61 Dvojjazyčné
gymnázium (denní forma vzdělávání) z 30 na
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Škola obdržela 2 žádosti o přestup žákyně ze
Střední školy, Základní školy a Mateřské školy
prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín a
žádost o přestup ze Střední pedagogické školy
a Střední zdravotnické školy svaté Anežky
České, Odry.
Škola obdržela 1 žádost o přijetí ke studiu do
2. ročníku.

Škola obdržela 2 žádosti o pokračování ve
studiu 1. ročníku po přerušení vzdělávání.

Škola obdržela dvě žádosti o přestup
z Gymnázia, Olomouc, Čajkovského 9.
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31 žáků.
Navýšení v jedné třídě 1. ročníku oboru
vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (denní
forma vzdělávání) z 30 na 34 žáků.
Slovanské gymnázium, Olomouc,
tř. Jiřího z Poděbrad 13

Navýšení ve dvou třídách 1. ročníku oboru
vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (denní
forma vzdělávání) z 30 na 31 žáků.

Škola obdržela žádost o přestup žáka
z Gymnázia, Olomouc, Čajkovského 9 a žádost
o povolení opakování ročníku ze závažných
zdravotních důvodů.

Navýšení v jedné třídě 1. ročníku oboru
vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (denní
forma vzdělávání) z 30 na 34 žáků.

Škola obdržela žádost o dva přestupy žáků
z Moravského gymnázia Brno s. r. o., žádost o
přestup z Gymnázia Jiřího Wolkera, Prostějov,
Kollárova 3 a žádost o přestup z Gymnázia Nad
Kavalírkou, Praha.

Navýšení v jedné třídě 2. ročníku oboru
vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (denní
forma vzdělávání) z 30 na 31 žáků.
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

Škola obdržela žádost o přestup žáka
z Gymnázia, Vlašim, Tylova 271.

Škola obdržela žádost o povolení opakování
ročníku ze zdravotních důvodů.

Navýšení v jedné třídě 1. ročníku (1. C) oboru
vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (denní forma
vzdělávání, sportovní profilace třídy) z 30 na 34
žáků.

Škola obdržela 4 žádosti o přestup z jiných
středních škol.

Navýšení v jedné třídě 1. ročníku (1. B) oboru
vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (denní forma
vzdělávání, jazyková profilace třídy) z 30 na 33
žáků.

Škola obdržela 3 žádosti o přestup z jiných
středních škol.

Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5

Navýšení v jedné třídě 1. ročníku oboru
vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (denní
forma vzdělávání) z 30 na 31 žáků.

Škola obdržela žádost o přestup žáka
z Gymnázia, Uničov, Gymnazijní 257.

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo

Navýšení v jedné třídě 1. ročníku oboru

Škola obdržela žádost o přestup žáka
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náměstí 8

vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (denní
forma vzdělávání) z 30 na 31 žáků.

z Gymnázia Jevíčko, A. K. Vitáka 452.

Obchodní akademie, Olomouc, tř.
Spojenců 11

Navýšení v jedné třídě 1. ročníku oboru
vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie
(denní forma vzdělávání) z 30 na 31 žáků.

Škola obdržela žádost o pokračování ve studiu
po přerušení vzdělávání ze závažných
zdravotních důvodů.

Navýšení v jedné třídě 3. ročníku oboru
vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie
(denní forma v zdělávání) z 30 na 32 žáků.

Škola obdržela žádost o pokračování ve studiu
po přerušení vzdělávání a dále žádost o
povolení opakování ročníku (ze závažných
rodinných a zdravotních důvodů).

Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky,
Přerov, Bartošova 24

Navýšení v jedné třídě 4. ročníku oboru
vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie
(denní forma vzdělávání) z 32 na 33 žáků.

Škola obdržela žádost o povolení opakování
4. ročníku.

Vyšší odborná škola a Střední škola
automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6

Navýšení v jedné třídě 1. ročníku oboru
vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář
motorových vozidel (denní forma vzdělávání)
z 30 na 32 žáků.

Škola obdržela 2 žádosti o opakování 1.
ročníku.

Navýšení v jedné třídě 3. ročníku oboru
vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář
motorových vozidel (denní forma vzdělávání)
z 30 na 33 žáků.
Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Emanuela
Pöttinga a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Olomouc

Navýšení ve dvou třídách 2. ročníku oboru
vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
(denní forma vzdělávání) z 31 na 32 žáků.
Navýšení v jedné třídě (4. A ZA) 4. ročníku
oboru vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický
asistent (denní forma vzdělávání) z 32 na 33
žáků.
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Škola obdržela 3 žádosti o opakování 3.
ročníku.

Škola obdržela dvě žádosti o přestup ze Střední
školy zdravotnické, Hranice, Studentská 1095
(z místa poskytovaného vzdělávání na adrese
nám. Přerovského povstání 2803/1 Přerov I –
Město).
Škola obdržela žádost o povolení nástupu do 4.
ročníku po přerušení vzdělávání ze zdravotních
důvodů.
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Střední zdravotnická škola, Hranice,
Studentská 1095

Navýšení v jedné třídě (2. A) 2. ročníku oboru
vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
(denní forma vzdělávání) z 31 na 33 žáků.

Škola obdržela 2 žádosti o přijetí do vyššího
ročníku. Jedná se o absolventky učebního
oboru Ošetřovatel.

Navýšení v jedné třídě (2. B) 2. ročníku oboru
vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
(denní forma vzdělávání) z 30 na 31 žáků.

Škola obdržela žádost absolventky učebního
oboru vzdělání Ošetřovatel o přijetí do vyššího
ročníku.

Navýšení v jedné třídě (4. B) 4. ročníku oboru
vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
(denní forma vzdělávání) z 31 na 34 žáků.

Škola obdržela 3 žádosti o opakování ročníku.

Střední škola logistiky a chemie,
Olomouc, U Hradiska 29

Navýšení v jedné třídě 1. ročníku oboru
vzdělání 37-42-M/01 Logistické a finanční
služby (denní forma vzdělávání) z 30 na 31
žáků.

Škola obdržela 1 žádost o přestup ze školy
z jiného regionu.

Střední škola elektrotechnická, Lipník
nad Bečvou, Tyršova 781

Navýšení v jedné víceoborové třídě 1. ročníku
oborů vzdělání 18-20-M/01 Informační
technologie (denní forma vzdělávání), 26-41M/01 Elektrotechnika (denní forma
vzdělávání) a 26-41-L/01 Mechanik
elektrotechnik (denní forma vzdělávání) z 30
na 34 žáků.

Škola s ohledem na počet odevzdaných
zápisových lístků vytvořila jednu víceoborovou
třídu ve složení oborů vzdělání 18-20-M/01
Informační technologie 11 žáků, 26-41-M/01
Elektrotechnika 10 žáků a 26-41-L/01 Mechanik
elektrotechnik 13 žáků.

Vyšší odborná škola a Střední
průmyslová škola elektrotechnická,
Olomouc, Božetěchova 3

Navýšení v jedné třídě oboru vzdělání 78-42M/01 Technické lyceum z 30 na 32 žáků.

Ředitel školy přijal v přijímacím řízení více
uchazečů, než byla kapacita dané třídy.
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Střední škola technická a zemědělská
Mohelnice

Navýšení v jedné víceoborové třídě 1. ročníku
oborů vzdělání 23-52-H/01 Nástrojař, 23-56H/01 Obráběč kovů a 41-55-H/01 Opravář
zemědělských strojů z 30 na 33 žáků.

Škola s ohledem na počet odevzdaných
zápisových lístků vytvořila jednu víceoborovou
třídu ve složení oborů vzdělání 23-52-H/01
Nástrojař 4 žáci, 23-56-H/01 Obráběč kovů 14
žáků a 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
13 žáků. Škola dále obdržela 1 žádost o
opakování 1. ročníku oboru vzdělání Opravář
zemědělských strojů a 1 žádost o přestup žáka
ze Střední odborné školy obchodu a služeb,
Olomouc, Štursova 14 na obor Obráběč kovů.

Navýšení v jedné víceoborové třídě 2. ročníku
oborů vzdělání 23-68-H/01 Nástrojař, 23-56H/01 Obráběč kovů a 26-51-H/01 Elektrikář
z 30 na 33 žáků.

Škola vytvořila jednu víceoborovou třídu ve
složení oborů vzdělání 23-52-H/01 Nástrojař 8
žáků, 23-56-H/01 Obráběč kovů 13 žáků
a 26-51-H/01 Elektrikář 10 žáků. Škola dále
obdržela 2 žádosti o opakování 2. ročníku oborů
vzdělání Nástrojař a Obráběč kovů.

Střední průmyslová škola strojnická,
Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Navýšení v jedné třídě 1. ročníku oboru
vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství (denní
forma vzdělávání) z 30 na 31 žáků.

Škola obdržela žádost o přestup žáka ze
Střední školy průmyslové a umělecké, Opava,
příspěvková organizace.

Střední průmyslová škola a Střední
odborné učiliště Uničov

Navýšení v jedné víceoborové třídě 2. ročníku
oborů vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář
motorových vozidel a 41-55-H/01 Opravář
zemědělských strojů z 30 na 34 žáků.

Škola obdržela 2 žádosti o opakování 2. ročníku
a 2 žádosti o přijetí do vyššího ročníku oboru
vzdělání 41-55-H/01 Opravář zemědělských
strojů.

Střední škola gastronomie a služeb,
Přerov, Šířava 7

Navýšení v jedné víceoborové třídě 1. ročníku
oborů vzdělání 65-51-H/01 Kuchař – číšník a
66-51-H/01 Prodavač z 30 na 31 žáků.

Škola obdržela žádost o pokračování ve studiu
po přerušení vzdělávání.

Navýšení v jedné třídě 2. ročníku oboru
vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník z 30 na 31
žáků.
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Škola z důvodu poklesu žáků na konci
1. ročníku sloučila 2 třídy oboru vzdělání
69-51-/01 Kadeřník H1.A 14 žáků a H1.B 17
žáků do jedné třídy.
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Střední odborná škola obchodu a
služeb, Olomouc, Štursova 14

Navýšení počtu žáků v jedné dvouoborové
třídě 1. ročníku oborů vzdělání 65-51-H/01
Kuchař – číšník 29-51-H/01 Výrobce
potravin z 30 na 32 žáků.

Škola obdržela 2 žádosti o opakování ročníku.

Navýšení počtu žáků v jedné třídě 1. ročníku
oboru vzdělání 29-54-H/01 Cukrář z 30 na 32
žáků.

Škola obdržela 2 žádosti o opakování ročníku.

Navýšení počtu žáků v jedné dvouoborové
třídě 2. ročníku oborů vzdělání 65-51-H/01
Kuchař – číšník (ŠVP Číšník, servírka) a 6551-H/01 Kuchař – číšník (ŠVP Kuchař) z 30
na 32 žáků.

K navýšení počtu dojde z důvodu spojení obou
tříd (zefektivnění výuky).

Navýšení počtu žáků v jedné dvouoborové
třídě 2. ročníku oborů vzdělání 65-51-H/01
Kuchař – číšník (ŠVP Číšník, servírka) a 6551-H/01 Kuchař – číšník (ŠVP Kuchař) z 30
na 32 žáků.

K navýšení počtu dojde z důvodu spojení obou
tříd (zefektivnění výuky).

Střední škola železniční, technická a
služeb, Šumperk

Navýšení počtu žáků v jedné třídě oboru
vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník z 30 na 31
žáků.

Škola obdržela 1 žádost o opakování 1. ročníku.

Střední škola polytechnická, Olomouc,
Rooseveltova 79

Navýšení počtu žáků v jedné třídě 2. ročníku
oborů vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář
motorových vozidel z 30 na 34 žáků.

Škola obdržela 6 žádostí žáků o přijetí do
vyššího ročníku s vykonáním rozdílových
zkoušek (v současné době je ve třídě 28 žáků).
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Příloha č. 1 - Seznam škol žádajících o povolení výjimky z naplněnosti tříd
Odborné učiliště a Základní škola,
Křenovice

Navýšení počtu žáků v jedné třídě 1. ročníku
oboru vzdělání 65-51-E/01 Stravovací a
ubytovací služby ze 14 na 18 žáků.

Zájem uchazečů o studium převýšil povolenou
kapacitu oboru vzdělání. Jedná se o žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, u nichž je
zvýšená pravděpodobnost předčasného
ukončení studia.

Navýšení počtu žáků v jedné třídě 1. ročníku
oboru vzdělání 66-51-E/01 Prodavačské
práce ze 14 na 18 žáků.

Zájem uchazečů o studium převýšil povolenou
kapacitu oboru vzdělání. Jedná se o žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, u nichž je
zvýšená pravděpodobnost předčasného
ukončení studia.

Odborné učiliště a Praktická škola,
Lipová - lázně 458

Navýšení počtu žáků v jedné třídě 1. ročníku
oboru vzdělání 65-51-E/01 Stravovací a
ubytovací služby ze 14 na 17 žáků.

Zájem uchazečů o studium převýšil povolenou
kapacitu oboru vzdělání. Jedná se o žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, u nichž je
zvýšená pravděpodobnost předčasného
ukončení studia.

Základní škola a Mateřská škola,
Hranice, Nová 1820

Povolení otevřít 1 třídu přípravné třídy
základní školy s počtem žáků 9.

Na základě zákona č. 561/2004 (Školský
zákon), § 47 odst. 1 je minimální kapacita
přípravné třídy 10 žáků. Paní ředitelka žádá o
udělení výjimky z počtu žáků při otevření
přípravné třídy s tím, že má řádně zapsáno 9
žáků. Ze zkušenosti předcházejících let ví, že
během měsíce září, října školního roku, rodiče
přichází se žádostmi o zápis svého dítěte do
přípravné třídy. Ředitelství předpokládá, že by
mohlo v průběhu měsíce září, října dojít k
navýšení počtu dětí.

V Olomouci dne 20. 9. 2017
za správnost výpisu:
Taťána Vyhnálková, v.r.
organizační oddělení
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