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 12. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.04.2022
Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v ZŠJ.
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Důvodová zpráva
A - ZŠJ - Žádost o povolení výjimky z počtu žáků na šk. rok 2021 - 2022
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Mgr. Hana Němcová - referent - školství

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr.
Richard Mach požádal Radu města Kuřimi o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve všech
třídách školy do počtu 34 ještě pro letošní školní rok 2021/2022 (viz příloha A). Příčinou je velký počet
příchozích dětí - uprchlíků z Ukrajiny, které spolu se svými maminkami byly ubytované v Kuřimi a
přihlásily se do základní školy v průběhu měsíce března.
Jelikož jsou třídy téměř všechny naplněny kmenovými žáky do nejvyššího povoleného počtu 30ti žáků,
je třeba povolit výjimku z počtu na 34 žáků, aby mohly být ukrajinské děti dle věku zařazeny do
odpovídajících tříd. Kapacita školy bude plně využita a další příchozí budou přijímáni již jenom na
druhou kuřimskou základní školu.
Jelikož se jedná o mimořádnou situaci, doporučuji výjimku povolit.
Třídy základní školy dle ustanovení § 4 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a
některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, se naplňují do počtu 30
žáků. Zřizovatel může dle ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, povolit
výjimku z nejvyššího povoleného počtu o 4 (na počet 34 žáků).
§ 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění:
„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
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počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany
zdraví.

Návrh na usnesení:
RM
povoluje
Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci, výjimku
z nejvyššího počtu žáků pro školní rok 2021/2022 dle žádosti.
Termín plnění: 27.04.2022
Zodpovídá: Mgr. Hana Němcová - referent - školství
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Rada města Kuřimi
Jungmannova 968/75
664 34 KUŘIM

Žádost o povolení výjimky z počtu žáků od školního roku 2021/2022
Žádám Radu města Kuřimi o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813,
okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci, sídlo Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988285 od školního
roku 2021/2022. Důvodem žádosti je velký počet žáků ve všech 25ti třídách.
Příčinou je příchod dětí z Ukrajiny (první vlna). Předpokládám, že nárůst počtu těchto dětí bude pokračovat.
Dle § 4 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, v platném znění, je nejvyšší počet žáků ve třídě základní školy 30.
Dle ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, může zřizovatel povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků o 4, tedy na
34 žáků.
Z toho důvodu žádám zřizovatele školy o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve všech třídách do počtu 34.

Děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Mgr. Richard Mach
ředitel školy

