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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

31. Rady města
konané dne 21.9.2020

MŠ - žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí pro škol. rok 2020/2021

Ředitelka Mateřské školy Nové Město na Moravě, žádá radu města dle § 23 odst. 5) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, o udělení výjimky z nejvyššího počtu  dětí stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu
4 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, a to pro školní rok 2020/2021.
 
Výjimka z nejvyššího počtu dětí:  žádost o navýšení počtu dětí v jednotlivých třídách
MŠ Drobného třída Berušky:        26
MŠ Žďárská třída Myšky:             28
MŠ Slavkovice třída Housenky:     28

§ 23 odst. 5) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

I. Rada města povoluje
výjimku z nejvyššího počtu dětí v jednotlivých třídách Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková
organizace, se sídlem Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě, za předpokladu, že toto zvýšení
počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
dle přílohy materiálu pro škol. rok 2020/2021.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová
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Vyjádření: Odbor ŠKSV doporučuje povolit výjimku dle předložené žádosti.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy upravuje § 2 odst. 2)
vyhl.č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů -
třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí. Dle § 23 odst.
5) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, je možné tento počet navýšit o 4 dětí s tím, že toto
zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
Výjimku z nejvyššího počtu dětí může povolit zřizovatel.
Děti jsou rozmístěny do 14 tříd (7 MŠ Drobného + 4 MŠ Žďárská + 1 MŠ
Pohledec + 2 MŠ Slavkovice).
 
Výjimka z nejvyššího počtu dětí:  počty dětí v jednotlivých třídách
MŠ Drobného třída Berušky:       26
MŠ Žďárská třída Myšky:            28
MŠ Slavkovice třída Housenky:    28
 
Vývoj v počtu narozených dětí (děti tříleté):
škol. rok:
2014/15:   92
2015/16:   98
2016/17:   93
2017/18:   88
2018/19:   102
2019/20:   87
2020/21:   86
 
 

Materiál obsahuje: Příloha - MŠ žádost o udělení výjimky z nejvyššího počtu (Veřejná) 

Materiál projednán:

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha

