Úplný výpis důvodové zprávy k usnesení Rady Olomouckého kraje
č. UR/103/43/2016 Výjimky z naplněnosti tříd ve školách zřizovaných
Olomouckým krajem
Důvodová zpráva:
Rada Olomouckého kraje (dále jen ROK) na své schůzi konané dne 5. 9. 2013
pod bodem UR/20/53/2013 zrušila plošnou výjimku z naplněnosti tříd ve školách
zřizovaných Olomouckým krajem od školního roku 2014/15 s účinností od prvního
ročníku.
ROK tak reagovala na skutečnost, že v souvislosti s demografickým poklesem
a narůstajícím počtem běžných základních škol žádajících o výjimku z nejnižšího
počtu žáků a následně o dofinancování z přímých nákladů, novelizovalo ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy znění § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon).
Výjimka z nejvyššího počtu žáků nemá dle novely školského zákona 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 novelou školského zákona může ROK podle § 23 odst. 3 povolit
výjimku z nejvyššího počtu do 4 žáků.
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. 2016.

Přílohy:
-

Příloha č. 1
Seznam škol žádajících o povolení výjimky z naplněnosti tříd
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Příloha č. 1 - Seznam škol žádajících o povolení výjimky z naplněnosti tříd
Název školy
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední
pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Slovanské gymnázium Olomouc, tř.
Jiřího z Poděbrad 13

Žádost

Důvod žádosti

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

Škola obdržela 2 žádosti o přestup ze SŠ
technické a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 a
ze SŠ pedagogické a sociální Zlín, s. r. o., Česká
4788.

Navýšení ve dvou třídách 2. ročníku oboru
vzdělávání 75-31-M/01 Předškolní a
mimoškolní pedagogika (denní forma
vzdělávání). V první třídě by došlo k navýšení z
33 na 34 žáků a ve druhé třídě z 32 na 33
žáků.

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
a žádost o přestup ze Střední pedagogické školy
a Střední zdravotnické školy, Krnov, Jiráskova
841/1a.

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 z Gymnázia,
Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62.

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

Škola obdržela žádost o změnu oboru vzdělání z
oboru 78-42-M/03 Pedagogické lyceum na obor
79-41-K/41 Gymnázium.

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

Škola obdržela 2 žádosti o přestup z Gymnázia
Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3.
Škola obdržela žádost o přestup z Gymnázia
Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189.
Škola obdržela žádost o přestup z Gymnázia,
Šternberk, Horní nám. 5

Navýšení v jedné třídě 1. ročníku oboru
vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (denní
forma vzdělávání) z 30 na 31 žáků.
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Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

Navýšení v jedné třídě 3. ročníku oboru
vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (denní
forma vzdělávání) z 30 na 32 žáků.

Škola obdržela 2 žádosti o pokračování ve
vzdělávání po uplynutí doby, na kterou bylo
vzdělávání přerušeno.

Gymnázium, Olomouc - Hejčín,
Tomkova 45

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

Škola obdržela žádost o opakování ročníku.

Obchodní akademie, Olomouc, tř.
Spojenců 11

Navýšení v jedné třídě 3. ročníku oboru
vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie
(denní forma vzdělávání) z 30 na 31 žáků.

Škola obdržela žádost o opakování ročníku ze
závažných zdravotních důvodů.

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

Navýšení v jedné třídě 3. ročníku oboru
vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie
(denní forma vzdělávání) z 31 na 32 žáků.

Škola obdržela žádost o pokračování ve
vzdělávání po uplynutí doby, na kterou bylo
vzdělávání přerušeno.

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha
683

Navýšení v jedné třídě 1. ročníku oboru
vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (denní
forma vzdělávání) z 30 na 32 žáků.

Škola obdržela 2 žádosti o přestup z Gymnázia
Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 a
z Moravského gymnázia Brno s.r.o., Veveří 30,
Brno.

Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5

Navýšení v jedné třídě 3. ročníku oboru
vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (denní
forma vzdělávání) z 30 na 31 žáků.

Škola obdržela žádost o přestup žáka
z Církevního gymnázia Německého řádu,
Nešverova 693/1, Olomouc.

Navýšení v jedné třídě 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, Uničov, Gymnazijní 257.

Navýšení v jedné třídě 1. ročníku oboru
vzdělávání 79-41-K/61 Gymnázium (denní
forma vzdělávání) z 30 na 31 žáků.

Škola obdržela žádost o přestup žáka z EKO
Gymnázia Brno, o.p.s., Labská 27.

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293
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Vyšší odborná škola a Střední
průmyslová škola, Šumperk, Gen.
Krátkého 1

Navýšení počtu žáků v jedné třídě 1. ročníku
oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství z 30
na 31 žáků.

Škola obdržela žádost o přestup žáka ze Střední
průmyslové školy, Komenského 472, Letohrad.

Střední zdravotnická škola, Hranice,
Studentská 1095

Navýšení počtu žáků v jedné třídě 1. ročníku
oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně
právní činnost (Záchranářství a ochrana
obyvatel) z 15 na 16 žáků.

Škola obdržela žádost o přestup z oboru vzdělání
53-41-M/01 Zdravotnický asistent na obor
vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní
činnost (Záchranářství a ochrana obyvatel).

Navýšení počtu žáků v jedné třídě 3. ročníku
oboru vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický
asistent z 30 na 31 žáků.

Škola obdržela žádost o opakování 3. ročníku.

Švehlova střední škola polytechnická
Prostějov

Navýšení počtu žáků v 1. ročníku oboru
vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (denní forma
vzdělávání) z 30 na 33 žáků.

Škola obdržela žádost o opakování 1. ročníku a
3 žáci budou konat opravné zkoušky. Lze
předpokládat, že někteří z nich u zkoušek
neuspějí.

Střední škola technická, Přerov,
Kouřílkova 8

Navýšení v jedné víceoborové třídě 1. ročníku Škola obdržela 3 žádosti o opakování 1. ročníku
oborů vzdělání 23-45-L/01 Mechanik
a 1 žák nastoupí po přerušení studia (ze
seřizovač a 23-62-L/01 Optik z 30 na 34 žáků. zdravotních důvodů). Jedná se o obory vzdělání
podporované Olomouckým krajem a žádané
strojírenskými firmami v regionu.
Navýšení v jedné víceoborové třídě 1. ročníku
oborů vzdělání 23-51-H/01 Strojní mechanik
a 23-56-H/01 Obráběč kovů z 30 na 34 žáků.

Škola obdržela 2 žádosti o přestupy z důvodu
stěhování žáků z jiných regionů (Praha) – jedná
se o Střední školu technickou, Praha 4, Zelený
pruh 1294 a Vyšší odbornou školu zdravotnickou
a Střední zdravotnickou školu, Praha 1, Alšovo
nábřeží 6, 1 žádost z důvodu přestupu ze Střední
zdravotnické školy a Vyšší odborné školy
zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové
školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc
a 1 žádost o opakování ročníku. Jedná se
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o obory vzdělání podporované Olomouckým
krajem a žádané strojírenskými firmami
v regionu.
Navýšení v jedné víceoborové třídě 1. ročníku
oborů vzdělání 23-43-L/01 Provozní technika
(dálková forma vzdělávání, nástavbové
studium) a 36-44-L/51 Stavební provoz
(dálková forma vzdělávání, nástavbové
studium) z 30 na 33 žáků.

Navýšení v jedné víceoborové třídě 3. ročníku
oborů vzdělání 23-51-H/01 Strojní mechanik
a 23-56-H/01 Obráběč kovů z 30 na 34 žáků.

Střední odborná škola obchodu a
služeb, Olomouc, Štursova 14

Škola obdržela 3 žádosti žáků ve 4. kole
přijímacího řízení, kterým studium doporučily
firmy, z důvodu zvýšení kvalifikace. Toto
navýšení by platilo pouze pro 1. ročník, jelikož lze
předpokládat v dalším ročníku u dálkového studia
úbytek žáků z důvodů osobních i prospěchových.
Jedná se o obory vzdělání podporované
Olomouckým krajem a žádané firmami v regionu.
Škola obdržela 3 žádosti žáků, kteří neuspěli
u opravných zkoušek, o opakování 3. ročníku.
Jeden žák podal žádost o přijetí do 3. ročníku
oboru vzdělání Obráběč kovů z důvodu
neúspěchu u maturitní zkoušky v oboru vzdělání
Strojírenství na Střední průmyslové škole,
Přerov, Havlíčkova 2. Jedná se o obory vzdělání
podporované Olomouckým krajem a žádané
strojírenskými firmami v regionu.

Navýšení počtu žáků v jedné víceoborové třídě Škola obdržela 2 žádosti žáků o opakování
1. ročníku oborů vzdělání 29-54-H/01 Cukrář a ročníku.
66-53-H/01 Operátor skladování z 30 na 32
žáků.
Navýšení počtu žáků v jedné víceoborové třídě Škola obdržela 2 žádosti o přestup ze Střední
1. ročníku oborů vzdělání 66-52-H/01 Aranžér odborné školy, Bruntál, Krnovská 9.
a 69-51-H/01 Kadeřník z 30 na 32 žáků.
Navýšení počtu žáků v jedné víceoborové třídě Škola obdržela 1 žádost o opakování ročníku.
1. ročníku oboru vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník
a 29-51-H/01 Výrobce potravin z 30 na 31
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žáků.
Navýšení počtu žáků v jedné víceoborové třídě Důvodem žádosti je snaha o zefektivnění výuky
3. ročníku oborů vzdělání 29-54-H/01 Cukrář a u spojených tříd.
66-53-H/01 Operátor skladování z 30 na 32
žáků.

Sigmundova střední škola strojírenská,
Lutín

Navýšení počtu žáků v 1. ročníku oboru
vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (denní forma
vzdělávání) z 30 na 32 žáků.

Škola obdržela 2 žádosti o opakování ročníku.

Navýšení počtu žáků v jedné víceoborové třídě
1. ročníku oborů vzdělání 23-51-H/01 Strojní
mechanik a 23-52-H/01 Nástrojař z 30 na 32
žáků.

Škola obdržela 2 žádosti o opakování 1. ročníku.
Jedná se o obory vzdělání podporované
Olomouckým krajem a žádané strojírenskými
firmami v regionu.

Navýšení počtu žáků v 1. ročníku oboru
V srpnu budou žáci konat opravné zkoušky a lze
vzdělání 23-56-H/01 Obráběč kovů z 30 na 32 předpokládat, že někteří z nich neuspějí. Jedná
žáků.
se o obory vzdělání podporované Olomouckým
krajem a žádané strojírenskými firmami
v regionu.
Název školy
Střední škola železniční, technická a
služeb, Šumperk

Žádost

Důvod žádosti

Navýšení počtu žáků v jedné víceoborové třídě
1. ročníku oborů vzdělání 33-56-H/01 Truhlář,
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud a 26-52H/01 Elektromechanik pro zařízení a
přístroje z 30 na 33 žáků.

Škola obdržela 3 žádosti o přestup z jiné školy.
Jedná se o obory vzdělání, kterých je na trhu
práce nedostatek a jsou podporované
zaměstnavateli i úřadem práce.

Navýšení počtu žáků v 1. ročníku oboru
vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník z 30 na 32 žáků.
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Vyšší odborná škola a Střední škola
automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6

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

Škola obdržela 4 žádosti o opakování ročníku.

Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Emanuela
Pöttinga a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Olomouc

Navýšení počtu žáků u dvou tříd 1. ročníku
oboru vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický
asistent z 30 na 31 žáků.

Škola obdržela 2 žádosti o opakování ročníku.

Navýšení počtu žáků v jedné třídě 3. ročníku
oboru vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický
asistent z 30 na 32 žáků.

Škola obdržela 2 žádosti o opakování 3.
ročníku.

Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5

Navýšení počtu žáků v jedné třídě 1. ročníku
oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium
(denní forma vzdělávání) z 31 na 32 žáků.

Škola obdržela žádost o přestup žáka
z Gymnázia Mikuláše Koperníka, 17. listopadu
526, Bílovec.

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

Škola obdržela žádost o přestup žáka
z Gymnázia Mikuláše Koperníka, 17. listopadu
526, Bílovec.

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

Navýšení počtu žáků v jedné třídě 1. ročníku
oboru vzdělávání 78-42-M/02 Ekonomické
lyceum (denní forma vzdělávání) z 30 na 31
žáků.

Škola obdržela žádost o opakování ročníku
z důvodu neúspěšného vykonání opravné
zkoušky z předmětu matematika.

Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky,
Šumperk, Hlavní třída 31

Navýšení počtu žáků v jedné třídě 2. ročníku
oboru vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní
akademie (denní forma vzdělávání) z 30 na 31
žáků.

Škola obdržela žádost o opakování ročníku
z důvodu neúspěšného vykonání opravné
zkoušky z předmětu konverzace v anglickém
jazyce.

Navýšení počtu žáků v jedné třídě 3. ročníku
oboru vzdělávání 78-42-M/02 Ekonomické
lyceum (denní forma vzdělávání) z 31 na 32
žáků.

Škola obdržela žádost o opakování ročníku
z důvodu neúspěšného vykonání opravné
zkoušky z předmětu anglický jazyk.
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Střední škola logistiky a chemie,
Olomouc, U Hradiska 29

Navýšení počtu žáků v jedné třídě 3. ročníku
oboru vzdělávání 37-41-M/01 Provoz a
ekonomika dopravy z 30 na 33 žáků.

Název školy

Žádost

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

Navýšení v jedné třídě 1. ročníku oboru
vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (denní forma
vzdělávání) z 30 na 32 žáků.

Navýšení ve dvou třídách 2. ročníku oboru
vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (denní forma
vzdělávání) z 31 na 32 žáků a z 33 na 34 žáků.

Navýšení ve dvou třídách 3. ročníku oboru
vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (denní forma
vzdělávání) z 30 na 31 žáků a z 30 na 33 žáků.

Škola obdržela 3 žádosti o opakování ročníku
z důvodu neúspěšného vykonání opravných
zkoušek.
Důvod žádosti
Škola obdržela 2 žádosti o přestup žáků
z Gymnázia, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 a
Střední školy logistiky a chemie, Olomouc,
U Hradiska 29.
Škola obdržela žádost o přestup ze
Slovanského gymnázia Olomouc, tř. Jiřího
z Poděbrad 13 a z Gymnázia Jana Blahoslava
a Střední pedagogické školy, Přerov, Denisova
3.
Škola obdržela žádost o přestup ze
Slovanského gymnázia Olomouc, tř. Jiřího
z Poděbrad 13, žádost o přestup z Gymnázia,
Šumperk, Masarykovo nám. 8, žádost o přestup
z Gymnázia Jiřího Wolkera, Prostějova,
Kollárova 3 a z SŠOG Staré Město.

V Olomouci dne 9. 9. 2016
za správnost výpisu:

Taťána Vyhnálková, v.r.
organizační oddělení
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