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Počet tříd a skupin 1. ročníků ve školním roce 2023/2024  
 

Vážená paní ředitelko, 

 
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 je žádoucí, aby přijímací 
řízení bylo vedeno s cílem zajistit vzdělávání pro vzrůstající počet žáků vycházejících 
z 9. ročníků základních škol, a tedy uvážit počet otevíraných tříd jiné než denní formy 
vzdělávání, nástavbového studia či případně zkráceného studia pro získání další odbornosti, 
jejichž žáci se započítávají do cílové kapacity střední školy. 
 
Pro školní rok 2023/2024 souhlasíme s otevřením tříd v následujícím členění: 
 

střední škola 

kód oboru: název oboru: 

forma 
vzdělávání: 
(mimo denní 
formy) 

max. počet 
otevíraných 

tříd: 

max. počet 
přijímaných 

žáků: 

41-43-L/01 Chovatel cizokrajných zvířat  1 30 
65-51-H/01 Kuchař – číšník  3 90 
65-51-E/02 Práce ve stravování  1 30 
65-41-L/01 Gastronomie  1 30 
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Nástavbové studium 

kód oboru: název oboru: 

forma 
vzdělávání: 
(mimo denní 
formy) 

max. počet 
otevíraných 

tříd: 

max. počet 
přijímaných 

studentů: 

64-41-L/51 Podnikání  1 30 
 
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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