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SZUŠ- škola pro radost
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Soukromá ZUŠ- Škola pro radost v.o.s.
Na vrchu 304122
Řeporyje
155 00 Praha 5

-/'

t 2-/

Rozhodnuti
Ministerstvo školství, mládeŽe atělovýchovy posoudilo dne 12. 5.2020 Žádost právnickéosgby s názvem
Soukromá základni umělecká škola - Skola pro radost v.o.s. se sídlem Na vrchu 304/22' Reporyje, 155
00 Praha 5, doručenou dne 7. 11' 2019 ve věci návrhu na zápis změny v údajíchvedených v rejstříku škol

aškolskýchzařízeníavsouladus$143odst.2apodle$149odst.4zákonač.56112004Sb.,opředŠkolnÍm,

základním, středním, vyššímodborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

u školy

rozhodlo
Základni umělecká

škola

lzo'.'l10 01134'|

jejíŽ činnost vykonává právnická osoba

Soukromá základni umělecká škola - Šxolapro radost v.o.s.
právní

identifikátor právnické osoby' 600

forma: veřejná obchodní společnost

adresa:

ooí 962

Na vrchu 304122

Řeporyje
155 00 Praha 5

takto:

S Účinností od 1. 9. 2020
se do školského rejstříku zapisuje:
nejvyšŠÍpovolený počet Žáků ve škole: 500

č. j' MSMT-36302l2o19-6
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tČo: zs 626 0í9

k č. j. MSMT-36302|2019-6
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odůvodnění
Žádosti navrhovatele se vyhovuje, nejvyššípovolený poČet Žáků základní umělecké školy, jejíŽ činnost
vykonává právnická osoba s názvem Soukromá základní umělecká Škola- Školapro radost V.o.s, se zvyšuje
z 350 na 500 Žáků'

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí můŽe účastníkřízenípodat podle $ 152 zákona č. 500/2004 Sb.' správní řád,
veznění pozdějŠÍchpředpisů, 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. PodánÍrozkladu jen protiodůvodnění rozhodnutíje nepřÍpustné.

V Praze dne 19. 5.2020

PhDr. Karel Kovář, Ph.D.v' r.
náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a
mládeŽe

Za správnost vyhotovení: Alexandra Burdová
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