MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

V Praze dne 14. 4. 2021
č. j. MSMT-40625/2020-5

Rozhodnutí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo dne 9. 4. 2021 žádost právnické osoby s názvem
Mateřská škola a základní škola pro děti s kombinovaným postižením SMILING CROCODILE, o.p.s.,
se sídlem Havířovská 476, Letňany, 199 00 Praha 9, doručenou dne 20. 10. 2020 a doplněnou dne 11. 1. 2021,
dne 30. 3. 2021 a dne 13. 4. 2021, ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol
a školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 2 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

rozhodlo
u školy
Základní škola

IZO: 181 045 320

jejíž činnost vykonává právnická osoba
Mateřská škola a základní škola pro děti s kombinovaným postižením
SMILING CROCODILE, o.p.s.
právní forma:
adresa:

identifikátor právnické osoby: 691 005 095
obecně prospěšná společnost
Havířovská 476
Letňany
199 00 Praha 9

takto:
S účinností od 1. 9. 2021
se do školského rejstříku zapisuje:
nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 25
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1. K učilišti 165/15, Štěrboholy, 102 00 Praha 10
S účinností od 1. 9. 2021 se provádí výmaz ze školského rejstříku:
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1. Havířovská 476, Letňany, 199 00 Praha 9
č. j. MSMT-40625/2020-5
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IČO: 24 215 627

k č. j. MSMT-40625/2020-5

-2-

S účinnosti od 1. 9. 2021 se stanovují pro níže uvedené obory vzdělání a formy vzdělávání tyto nejvyšší
nepřekročitelné počty žáků:
79-01-B Základní škola
1. 79-01-B/01 Základní škola speciální
denní forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:

délka vzdělávání: 10 r. 0 měs.
25

Odůvodnění
Žádosti navrhovatele se vyhovuje, zapisuje se změna místa poskytovaného vzdělávání a navýšení
nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy, jejíž činnost vykonává uvedená právnická osoba, zároveň
i navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 79-01-B/01 Základní škola speciální, a to z 10 na
25 žáků.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, rozklad, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále
namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámení. Rozklad se podává u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a rozhoduje
o něm ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Podaný rozklad má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb. odkladný účinek. Podání rozkladu jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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