Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 6. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.03.2021
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠZ pro školní rok 2021/2022
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - žádost o povolení výjimky z počtu dětí 2021-2022

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Hana Němcová - referent - školství

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
Dle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, se třída mateřské
školy naplňuje do počtu 24 dětí. Na základě § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, může
zřizovatel školy povolit výjimku z počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem + 4 děti ve
třídě. V případě vyššího počtu dětí musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nesmí
to být na újmu kvalitě vzdělávací činnosti, v případě nižšího počtu dětí, uhradí zřizovatel zvýšené
výdaje na vzdělávací činnost školy.
Z důvodu každoročního velkého zájmu o umístění dětí do naší mateřské školy
 povinné předškolní vzdělávání (zákonná povinnosti přednostního přijímání předškoláků včetně
těch s přechodným pobytem v Kuřimi),
 přednostním přijímáním čtyřletých a tříletých dětí
 možné přijímáním dětí dvouletých,
žádá ředitelka školy Mgr. Lenka Novotná zřizovatele o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok
2021/2022 (vizte příloha A).
Návrh na usnesení:
RM
povoluje
Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci, výjimku z
počtu dětí pro školní rok 2021/2022 dle přílohy.
Termín plnění: 31.03.2021
Zodpovídá: Mgr. Hana Němcová - referent - školství

Vytvořeno 09.04.2021 14:01:48
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Vytvořeno 09.04.2021 14:01:48
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Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ: 70988293
statutární orgán: Mgr. Lenka Novotná
tel.: +420 541 230 368, e-mail: mskurim@mskurim.cz
č.ú.: 27-7487100207/0100
náš dopis zn.:
ze dne:
naše zn.: MŠ 5/2021
Rada města Kuřimi
Jungmannova 968/75
664 34 KUŘIM

Vyřizuje: Mgr. Lenka Novotná
tel.: + 420 541 230 368
mob.: + 420 606 305 352
e-mail: novotna@mskurim.cz
datum: 22. 02. 2021

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v mateřské škole.
Dle ustanovení § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, § 23 odst.
3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění a z důvodu velkého zájmu o umístění dětí v Mateřské škole Kuřim,
Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci, sídlo Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ
70988293, žádám o povolení výjimky z počtu dětí v níže uvedených třídách mateřské školy.
Místo výkonu činnosti
Zborovská 887/5

Jungmannova 885/26

Komenského 1011/28

Brněnská 1775/1

I.

Počet dětí/třída, školní
rok 2020/2021
28

Počet dětí/třída, školní
rok 2021/2022
26 (24+2)

II.

nežádáme výjimku

nežádáme výjimku

Třída

III.

25

nežádáme výjimku

IV.

25

26 (24+2)

I.

25

26 (24+2)

II.

25

26 (24+2)

III.

25

nežádáme výjimku

IV.

25

26 (24+2)

I.

25

26 (24+2)

II.

25

26 (24+2)

III.

25

26 (24+2)

I.

27

26 (24+2)

II.

27

26 (24+2)

III.

28

26 (24+2)

Kpt. Jaroše 147/1

I.

16

nežádáme výjimku

Komenského 511/40

I.

12

nežádáme výjimku

II.

12

nežádáme výjimku

III.

12

nežádáme výjimku

IV.

12

I.

28

nežádáme výjimku
26 (24+2)

Tyršova 1255/56
Děkuji
S pozdravem
Mgr. Lenka Novotná
ředitelka mateřské školy

Stanovisko Rady města Kuřimi č. xx/2021 ze dne 10. 03. 2021 usnesení č. xx/2021:
Zřizovatel povoluje Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci se
sídlem Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, výjimku z počtu dětí na školní rok 2021/2022 a
souhlasí s výše uvedenými počty dětí ve třídách.

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

