
                                                                 

 

Metodický pokyn 
pro stanovení kapacity školy (jednotlivých součástí) a školských zařízení 

č.j. 21 419/2000-21 
 
 

Na základě opakovaných zjištění nesprávného vykazování a s ohledem na rozdílnou interpretaci 
pojmu ”kapacita”, uváděného na rozhodnutích o zařazení škol, předškolních zařízení a školských zařízení 
do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, vydává Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy toto stanovisko: 

Kapacita školy nebo zařízení (v příslušných měrných jednotkách) je údaj, vyjadřující optimální stav 
naplněnosti dané školy nebo zařízení při dodržení všech platných předpisů         a legislativních opatření. 
Je v kompetenci ředitele školy – vedoucího organizace, aby při realizaci činností, které vyplývají z poslání 
školy nebo zařízení, zajistil plnění těchto předpisů   a nedopustil ohrožení zdraví a zdravého vývoje 
svěřených osob a zaměstnanců. Financování za příslušné období je možno zajišťovat pouze do výše 
kapacity uvedené v rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení. 

Pojmem ”kapacita školského zařízení” ve smyslu ustanovení § 13b 
odst. 1 písm. p) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a 
samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí 
celkový počet statisticky vykazovaných žáků v daném období 
ve všech formách studia na daném zařízení (škole, jednotlivé 
součásti nebo školském zařízení). Číselný údaj uvedený na 
rozhodnutí dle § 13b odst. 3 výše uvedeného zákona je pro danou 
školu, součást nebo školské zařízení nepřekročitelný, a nelze jej 
bez změny rozhodnutí přesouvat v rámci jednoho školského 
právního subjektu mezi jeho jednotlivými součástmi (např. mezi 
SOŠ a SOU, nebo mezi SOŠ a VOŠ atp.). 
Analogicky pojem ”cílová kapacita” uváděný v příloze č. 1 ”B” 
Příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/1998, 
k postupu při zařazování předškolních zařízení, škol             a 
školských zařízení do sítě předškolních zařízení, škol a školských 
zařízení etc. ze dne         30. dubna 1998 č.j. 17 635/98-20, je 
celkový plánovaný počet žáků v daném studijním/učebním 
oboru a příslušné formě studia ve všech ročnících. Tato plánovaná 
cílová kapacita nemůže být překračována, a musí být rovněž 
v souladu s počtem statisticky vykazovaných žáků. Nulová cílová 
kapacita znamená, že obor je v útlumu a nulový cílový stav bude 
dosažen až po dostudování všech zbývajících žáků. Celkový součet 
kapacit všech studijních/učebních oborů může být vyšší než 
celková kapacita školy, neboť se tak škole umožňuje pružně 
reagovat na poptávku ke studiu. 
 
 



                                                                 

 

 
 

V Praze dne 15. 6. 2000                    Ing. Stanislav Karabec  v.r. 
                                                                                                 vrchní ředitel sekce správní 
 
 


