Úplný výpis důvodové
UR/107/24/2016 Výjimky
Olomouckým krajem

zprávy k usnesení Rady Olomouckého kraje
z naplněnosti tříd ve školách zřizovaných

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 19. 10. 2016.

Přílohy:
-
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Příloha č. 1 - Seznam škol žádajících o povolení výjimky z naplněnosti tříd
Název školy

Žádost

Důvod žádosti

Střední zdravotnická škola, Hranice,
Studentská 1095

Navýšení počtu žáků v jedné třídě 3. ročníku
Škola obdržela 1 žádost o přestup. Jedná se o
oboru vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel (denní neúspěšnou maturantku oboru vzdělání 53-41forma vzdělávání) z 30 na 31 žáků.
M/01 Zdravotnický asistent z Gymnázia a Střední
odborné školy zdravotnické a ekonomické
Vyškov.

Střední škola polytechnická, Olomouc,
Rooseveltova 79

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

Škola obdržela 1 žádost o přestup ze Střední
odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk a
1 žádost žáka školy o umožnění změny oboru
vzdělání (nevhodná volba povolání).

V Olomouci dne 26. 10. 2016
za správnost výpisu:

Taťána Vyhnálková, v.r.
organizační oddělení
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