
 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T ĚLOVÝCHOVY 
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Rozhodnutí   

 

vyhov ět.   

S účinností od 1. 9. 2019 , 

pokud do této doby bude doložen doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo právnické osoby,
která bude vykonávat činnost školy a školských zařízení, k prostorám, kde bude uskutečňováno vzdělávání 
nebo školské služby a dále stanoviska příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu,
ze kterých vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším počtu 
osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby podle ustanovení § 147 
odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 561/2004 Sb., a pokud nabude právní moci rozhodnutí o zápisu právnické 
osoby do rejstříku školských právnických osob podle ustanovení § 147 odst. 1 písm. j) školského zákona, 

se do školského rejstříku zapisuje:  

 

č. j. MSMT-32406/2018-2
  
Edutalent s.r.o.
Ernsta Macha 866/27d 
Chrlice 
643 00 Brno

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo v souladu s § 148 odst. 1 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, dne 16. 11. 2018 žádost právnické osoby s názvem Edutalent  s.r.o. , se sídlem Ernsta 
Macha 866/27d, Chrlice, 643 00 Brno, která je zřizovatelem právnické osoby s názvem Základní š kola 
Eduard , se sídlem Ernsta Macha 866/27d, Chrlice, 643 00 Brno, ze dne 9. 10. 2018 ve věci zápisu základní 
školy , jejíž činnost bude vykonávat právnická osoba s názvem  

  
do rejstříku škol a školských zařízení, a na základě § 143 odst. 2 a podle § 148 odst. 1 zákona č. 561/2004 
Sb. rozhodlo této žádosti  

č. j. MSMT-32406/2018-2 -1-  

Základní  škola Eduard

 

 
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: 

 
nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 50 
 
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

 

Základní škola  IZO: 181 102 111 

1. Terezy Novákové 1283/64, Řečkovice, 621 00 Brno

den zápisu do rejstříku: 16. 11. 2018
den zahájení činnosti: 1. 9. 2019

79-01-C Základní škola 
1. 79-01-C/01 Základní škola  

denní forma vzdělávání 
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 

délka vzdělávání: 9 r. 0 měs. 
50 



 
činnost školy bude vykonávat právnická osoba 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
V Praze dne 16. 11. 2018  
 

 

 
k č. j. MSMT-32406/2018-2 -2-  

Základní škola  Eduard

identifikátor právnické osoby: 691 012 890 IČO: neuvedeno
právní forma: školská právnická osoba

adresa: Ernsta Macha 866/27d 
Chrlice 
643 00 Brno

adresa el. 
pošty:

gparilova@zseduard.cz

Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. 

 

Odůvodn ění 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhovělo tímto rozhodnutím žádosti zřizovatele shora 
uvedené právnické osoby o zápis nové základní školy, jejíž činnost bude tato právnická osoba vykonávat, do 
rejstříku škol a školských zařízení podle ustanovení § 148 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 147 odst. 2 školského zákona nabývá toto rozhodnutí 
účinnosti až doložením chybějících dokladů, nejpozději do dne zahájení činnosti školy. 

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.  

 
 
 

Mgr. Václav Pícl 
náměstek pro řízení sekce vzdělávání

 

 

Ředitelka: Mgr. Gabriela Pařilová, narozena 13. 3. 1976
adresa trvalého pobytu:

č.p. 54 
594 52 Ořechov

Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby.

zřizovatel: Edutalent s.r.o. 
právní forma: společnost s ručením omezeným, IČO: 05 498 031

adresa: Ernsta Macha 866/27d 
Chrlice 
643 00 Brno

adresa el. 
pošty:

mparil@email.cz

v. r. 

Za správnost vyhotovení: Alexandra Burdová
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