Výpis důvodové zprávy k usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/11/31/2017
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 žádost ředitele
střední školy zřizované Olomouckým krajem o povolení výjimky 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,
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 z důvodu
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 předkladatel a OŠSK Radě Olomouckého
kraje žádost ředitele Gymnázia Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, Ing. Michala
Šmucra, o schválení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě. Žádost se týká
navýšení počtu žáků v jedné třídě 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium
(denní forma vzdělávání) z 30 na 31 žáků. Škola obdržela žádost o přestup žákyně
z všeobecně vzdělávací střední školy v Jemenu. Jedná se o žákyni narozenou
v České republice, která zde získala základní vzdělání a následně žila s rodiči
v Jemenu. Nyní se rodina vrátila zpět do České republiky.
Předkladatel a OŠSK navrhují Radě Olomouckého kraje schválit výjimku
z naplněnosti třídy na Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3 s účinností
od 6. 3. 2017.
V Olomouci dne 16. 3. 2017
za správnost výpisu:

Bc. Taťána Vyhnálková, v.r.
organizační oddělení
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