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Počet tříd 1. ročníků ve školním roce 2023/2024 

 

Vážený pane řediteli, 
 
odbor školství, mládeže a sportu MHMP posoudil Váš návrh na otevření maximálního počtu tříd 
1. ročníků jednotlivých oborů vzdělání pro školní rok 2023/2024. 
 
V souladu s demografickým vývojem na území hlavního města Prahy a reálnou naplněností tříd 
1. ročníků jednotlivých oborů vzdělání ve školním roce 2022/2023 souhlasíme s otevřením tříd 
v následujícím členění: 

střední škola 

kód oboru: název oboru: 

forma 
vzdělávání: 
(mimo denní 
formy) 

max. počet 
otevíranýc

h tříd: 

max. počet 
přijímaných 

žáků: 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby   2 28 

29-51-E/01 Potravinářská výroba  2 28 

66-51-E/01 Prodavačské práce   1 14 

75-41-E/01 Pečovatelské služby  1 14 

29-51-E/02 Potravinářské práce  1 14 

69-54-E/01 Provozní služby  1 14 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá  1 10 
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Uvedený počet tříd v členění na jednotlivé obory vzdělání včetně uvedeného počtu žáků je pro 
školu závazný. 
Odbor školství, mládeže a sportu nadále povoluje v rámci tohoto závazného souhlasu naplňování 
tříd 1. ročníků jednotlivých oborů vzdělání pro školní rok 2023/2024 v souladu s vyhláškou, 
tj. max. 30 žáků na třídu, přestože výjimku do 4 žáků z nejvyššího povoleného počtu žáků 
ve třídě 1. ročníku střední školy schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2263 ze dne 
28. 8. 2018. Případné změny je možné provést pouze na základě projednání a následného souhlasu 
odboru školství, mládeže a sportu MHMP. 
 
Dále odbor školství, mládeže a sportu upozorňuje, že v rámci naplňování tříd 1. ročníků je 
třeba dbát na zajištění kvality vzdělávací činnosti školy, splnění podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví, a zároveň dodržení kapacity oboru vzdělání či střední školy. Kontrola 
a zajištění uvedeného je plně v kompetenci ředitele školy. 
 
V souladu s § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Vás upozorňujeme na povinnost 
zpřístupnit tyto informace v zákonem stanoveném termínu na veřejně přístupném místě v budově 
školy a dále i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Lenka Němcová 
ředi te lka odboru škols tví ,  mládeže a spor tu  
 
podepsáno elektronicky 
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