
Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 13 dne 01.06.2020 OVV132001R 

 

 Žádosti o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě dle zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) 

 

Důvodová zpráva 

V příloze předkládáme žádosti ředitelek mateřských škol Milevsko (MŠ Sluníčko,  

MŠ Kytička, MŠ Pastelka) o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v jednotlivých třídách 

mateřských škol. 

 

Dle ustanovení § 2 odst. 2 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání se třída mateřské 

školy naplňuje do počtu 24 dětí. Dle ustanovení § 23 odst. 5 školského zákona může zřizovatel 

školy povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí 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.            

 

Z mateřských škol odchází do základních škol celkem 97 dětí. K zápisu se dostavilo  

celkem 73 dětí, z toho 19 dětí je uvedeno v seznamech více mateřských škol, v jednom případě 

je v seznamech tří mateřských škol.  

 

MŠ Sluníčko k zápisu 20 dětí z toho 5 dětí i do jiné MŠ 30 dětí odchod do ZŠ 4 třídy 

MŠ Kytička k zápisu 22 dětí z toho 4 děti i do jiné MŠ 25 dětí odchod do ZŠ 3 třídy 

MŠ Klubíčko k zápisu 12 dětí z toho 5 dětí i do jiné MŠ 21 dětí odchod do ZŠ 3 třídy 

MŠ Pastelka  k zápisu 19 dětí z toho 5 dětí i do jiné MŠ 21 dětí odchod do ZŠ  2 třídy 

 

Celkem odejde 97 dětí, bude zapsáno 63 dětí. V seznamech škol jsou uvedeny i děti, které věku 

tří let dosáhnou během školního roku 2020/2021. 

 

V případě, že dojde k nepředvídanému nárůstu dětí (např. přestěhování), je v současné době 

dostatečná kapacita pro umístění dětí v MŠ Klubíčko. 

 

 

Zpracovatel:JUDr. Jana Čunátová, 01.06.2020 


