Magistrát hlavního města Prahy
odbor školství, mládeže a sportu
Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1
telefon: 236 005 201, fax: 236 007 147

V Praze dne 1. 7. 2021
č. j. MHMP 934705/2021
Spis. zn. S-MHMP 1444797/2020

Rozhodnutí
Magistrát hlavního města Prahy posoudil dne 1. 7. 2021 žádost právnická osoba 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 22. 9. 2020 ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku
škol a školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 1 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,

rozhodl
1) u školy
Mateřská škola

IZO: 181 045 711

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

IČO: 24 215 627

Havířovská 476
Letňany
199 00 Praha 9

č. j. MHMP 934705/2021
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k č. j. MHMP 934705/2021
takto:

S účinností od 1. 9. 2021
se do školského rejstříku zapisuje:
nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 15
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

2) u školského zařízení
Školní jídelna - výdejna

IZO: 181 045 729

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 stravovaných ve školském zařízení: 40
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
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Odůvodnění
Právnická osoba s názvem Mateřská škola a základní škola pro děti s kombinovaným postižením SMILING
CROCODILE, o.p.s. (dále jen „navrhovatel“), doručila Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“) dne 22. 9.
2020, žádost o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení, ve které požadovala provést, změnu zápisu
u základní školy, mateřské školy a u školní jídelny – výdejny s účinností k 1. 1. 2021.
Žádost v části týkající se navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy je v kompetenci Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), kterému byla žádost dne 8. 10. 2020 postoupena. MŠMT ve věci
navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy vydalo dne 14.4. 2021 rozhodnutí č.j. MSMT40625/2020-5, které nabylo právní moci dne 14.5.2021.
Žádost v části týkající se mateřské školy a školní jídelny – výdejny neměla potřebné náležitosti. MHMP proto vydal
dne 20. 10. 2020 dle § 64 odst. 1 písm. a) a současně dle písm. c) zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, Usnesení o přerušení řízení s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č. j. MHMP 1531556/2020,
kterým se přerušuje správní řízení do 30. 6. 2021, resp. do doby nabytí právní moci rozhodnutí MŠMT.
Dne 18. 12. 2020 navrhovatel požádal MHMP o posunutí účinnosti žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol
a školských zařízení ze dne 21. 9. 2020, z důvodu prodlení stavebních úprav v nově zapisovaném objektu školy, a to
k 1. 9. 2021.
Žádost po doplnění splňuje náležitosti dle § 146 a 147 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Změna zápisu je
provedena v údajích dle § 149 odst. 4 školského zákona a týká se údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení
dle § 144 odst. 1 písm. e) a g) školského zákona – nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole se navyšuje z 10 na
15 dětí, nejvyšší povolený počet stravovaných ve školní jídelně – výdejně se navyšuje z 20 na 40 stravovaných.
U obou součástí je proveden výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adrese Praha 9,
Havířovská 476 a je proveden zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adrese Praha 10,
K učilišti165/15.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, odvolání, 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. Odvolání se podává u Magistrátu hlavního města Prahy a rozhoduje o něm Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. odkladný
účinek. Podání odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Mgr. Lenka Němcová
ředitelka odboru školství, mládeže a sportu
Zasílá se:
MŠ a ZŠ SMILING CROCODILE, o.p.s.
Havířovská 476
Letňany
199 00 Praha 9
Identifikátor datové schránky: myddqfh

elektronicky podepsáno

