
Navyšování rejstříkových kapacit škol a školských zařízení 

 

V případě žádosti školy nebo školského zařízení v souvislosti se vzděláváním nebo poskytováním 

školských služeb cizinci o změnu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení podle § 149 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále 

jen „školský zákon“, jde-li o nejvyšší povolený počet dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském 

zařízení, včetně jejich odloučených pracovišť, lůžek, stravovaných, tříd, skupin nebo jiných obdobných 

jednotek, se nevyžaduje stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 

a stavebního úřadu podle § 147 odst. 1 písm. h) školského zákona. Rozhodnutí správního orgánu 

o zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení, včetně 

jejich odloučených pracovišť, lůžek, stravovaných, tříd, skupin nebo jiných obdobných jednotek, v řízení 

podle věty první je účinné po dobu platnosti zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství  

v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, dále 

jen „o zvláštních pravidlech v oblasti školství“, nepožádal-li žadatel o dobu kratší.  

Ustanovení po dobu platnosti zákona promíjí žadatelům o navýšení rejstříkových kapacit škol 

nebo školských zařízení povinnost spolu s žádostí předložit stanovisko příslušného orgánu ochrany 

veřejného zdraví (krajské hygienické stanice) a stavebního úřadu. Soulad s dlouhodobým 

záměrem se nadále posuzuje, např. podmínka souladu pro víceletá gymnázia. 

O zvýšení kapacit zjednodušeným způsobem lze žádat pro školy a školská zařízení všech zřizovatelů, ale 

pouze pokud žádost souvisí se vzděláváním nebo poskytováním školských služeb dětem nebo 

žákům cizincům.  

Tato výjimka se týká navyšování kapacit školy nebo školského zařízení a z povahy věci také navýšení 

kapacity příslušného oboru vzdělání. I v případě oborů vzdělání samozřejmě platí, že toto zvýšení musí 

být v souvislosti se vzděláváním dětí či žáků cizinců. 

V případě, že tito děti či žáci budou vzděláváni i mimo místa poskytovaného vzdělávání nebo školských 

služeb zapsaných pro danou školu ve školském rejstříku, nezapisují se tato dočasná místa do 

školského rejstříku. O zápis dalšího místa v souvislosti s žádostí o navýšení kapacity školy se tedy 

nežádá, jelikož jde o místo dočasného charakteru. 

Takto zapsané navýšení kapacit bude účinné pouze po dobu platnosti zákona. V této chvíli je 

platnost zákona stanovena pevným termínem do 31. 3. 2023. Samozřejmě není vyloučena změna doby 

platnosti v závislosti na vývoji situace. O tom bude případně rozhodovat v legislativním procesu 

Parlament ČR. Uvedené se váže na skutečnost, že status dočasné ochrany podle zákona č. 65/2022 Sb., 

o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk 

Ruské federace, je v současné době uprchlíkům z Ukrajiny také udělován pouze na dobu jednoho roku. 

Pokud by s ohledem na vývoj situace bylo na místě prodloužit či jinak ošetřit přítomnost uprchlíků 
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z Ukrajiny na území České republiky, bude toto nezbytné ošetřit na zákonné úrovni pro všechny 

související oblasti veřejných služeb. 

Pokud by měla zvýšená kapacita zůstat zachována v běžném režimu i po skončení platnosti 

tohoto speciálního režimu, je třeba podat řádnou žádost se stanovisky krajské hygienické 

stanice a stavebního úřadu. Pokud tak žadatel neučiní, dojde přímo ze zákona (v tuto chvíli 

po 31. březnu 2023) k opětovnému snížení kapacity na původní úroveň. O tomto snížení se 

nepovede řízení a nebude vydáno samostatné rozhodnutí, jelikož vyplývá přímo ze zákona. 

 

Hygienické požadavky na prostorové podmínky 

Hygienické požadavky na prostorové podmínky stanoví jednak § 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, a prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

Prováděcím právním předpisem jsou stanovené požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, 

osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid a nakládání s prádlem. 

Po dobu, kdy školy a školská zařízení vzdělávají nebo poskytují školské služby cizincům, nejdéle 

však po dobu platnosti zákona č. 67/2022 Sb., o zvláštních pravidlech v oblasti školství, se na ně 

tyto požadavky nevztahují. 

Tyto podmínky nemusí být (jsou-li v prostorách vzděláváni také žáci cizinci) splněny jak ve stávajícím 

objektu školy, tak v případných dočasných jiných prostorách nezapisovaných do rejstříku, ve kterých 

bude probíhat vzdělávání (k zápisům do rejstříku viz výše). 

Doporučujeme pro dočasná další místa vzdělávání využívat primárně další prostory sloužící pro 

vzdělávání nebo poskytování školských služeb (střediska volného času, ZUŠ, školní družiny či kluby, 

společné prostory domovů mládeže, objekty škol v přírodě apod.), není však vyloučeno využívat 

i jiné prostory. 

Toto ustanovení naopak neprolamuje pedagogické podmínky pro realizaci vzdělávání stanovené 

školskými právními předpisy – zejména nejvyšší povolený počet dětí, žáků či studentů ve třídě, 

oddělení či studijní skupině; ty zůstávají stále limitem s možností povolení výjimky z nejvyššího počtu ze 

strany zřizovatele podle § 23 odst. 5 nebo § 111a školského zákona. 
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Často kladené dotazy: 

Je povinnost navyšovat počet dětí či žáků ve třídě? 

Zde se nejedná o povinnost. MŠMT naopak zdůrazňuje potřebu zachovat kvalitu vzdělávání, a proto 

změnou zákona umožnilo rychle a bez překážek otevírat nové třídy v nových prostorách, bez nutných 

stanovisek KHS.  

 

Budou nějak řešeny finance na další pedagogy, pokud škola třídy rozdělí? 

Ano, škola je financována dle výkonu, pokud se výkony změní, bude navýšený rozpočet. MŠMT nyní 

vyjednává navýšení prostředků mimo jiné právě do krajských rezerv. 

 

Příklady na výpočet faktické kapacity 

Příklad 1:  

Vaše škola má v rejstříku škol a školských zařízení zapsán údaj o nejvyšším povoleném počtu dětí “120”. 

Reálně školu navštěvuje ale pouze 100 dětí. V případě zájmu máte možnost přijmout dalších 30 dětí 

(máte pro ně personální, materiální a prostorové zabezpečení). V takovém případě bude Vaše odpověď 

na otázku “30”. Nevadí, že byste přijetím 30 dětí překročili o 10 zapsanou rejstříkovou kapacitu školy. 

Příklad 2:  

Vaši školu navštěvuje 60 dětí ve třech třídách. Je možné navýšit počet dětí ve třídě na 24 a dále využít 

prostor místní základní umělecké školy, ve kterém lze vzdělávat dalších 24 dětí. Vaše odpověď tedy bude 

“36” (4+4+4+24). 

Příklad 3:  

Rejstříková kapacita Vaší školy je 230 žáků. Školu navštěvuje 225 žáků (ve třídách po 25 žácích).  

V případě zájmu máte možnost navýšit počet žáků ve třídách na 34 – tedy přijmout dalších 81 žáků 

(máte pro ně personální, materiální a prostorové zabezpečení). Nemáte možnost vytvořit novou třídu, 

protože nemáte volnou učebnu. V takovém případě bude Vaše odpověď na otázku “9” pro každý 

jednotlivý ročník. Není rozhodné, že byste tímto překročili rejstříkovou kapacitu školy. 

 


