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NlsTE RsTVo Šxolsrví,mtÁoe Že e rĚlov cHovY
Karmelitská7, 118 12 Praha 1 _ Malá Strana

č. j. MSMT-3824l2o13-620

obec Horní Maršov

Bertholdovo náměstí 102
54226 Horní Maršov

Rozhodnutí
Ministerstvo školství,mládeŽe a tělov chovy posoudilo dne 31. 1. 2013 Žádost obce Horní Maršov se sídlem
Horní Maršov, Bertholdovo náměstí 102, která jezizovatelem právnické osoby snázvem Základní škola a Mate ská
škola, Horní Maršov, okres Trutnov se sídlem Homí Maršov 89, jako dalšíhoÚčastníka ízení,ze dne 23' 1. 2013

vevěci návrhunazápiszměnyvudajíchveden chvrejstríkuškolaškolsk chzaízeníavsouladuss143odst'2
a podle $ 149 odst' 4 zákona č. 561/2004 Sb.' o p edškolním,základním, st edním, vyššímodborném a jiném
vzdělávání (školsk zákon), ve znění pozdějších p edpisťr,

rozhodlo
A) u školy

Základní škola

IZO:049 290 266

jejíŽ činnost vykonává právnická osoba

Základní škola a Mate ská škola, Horní Maršov, okres Trutnov
identifikátor právnické osoby: 600 10í 975

právníforma: príspěvková organizace
adresa:
542

26

lČo: ag 29o 266

Horní Maršov 89

takto:

S učinností od 1 .2.2013 se provádi vymaz ze školskéhorejst íku:
obory vzdělání podle Klasifikace kmenov ch oborťr vzdělání a Rámcové vzdělávací programy:
79-01-C Základní škola
1 . 7 9 -01_c/00í Základní škola
denní forma vzdělávání
délka vzdělávání: 9 r. 0 měs.
dobíhajícíobor

B) u právnické osoby s názvem

Základní škola a Mate ská škola, Horní Maršov, okres Trutnov
identifikátor právnické osoby

:

600 10í 975

takto:

S učinností od 1 .2.2013
se do školskéhorejstríku zapisuje:
č' j. MSMT -382412013-620

-1-

lČo: +g 29o 266

k č. j. MSMT-382412013-620

Mgr' Eva Hloušková, narozena 19' 2. 1971
Malá ulička 89
542 26 Horní Maršov
Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby.

Reditelka:
trvalli pobyt:

Provádí se

trval

v maz

pobyt:

reditele a statutárního orgánu právnické osoby:
Mgr. Marek Tuček, narozen 14' 3' 1971
Josefa Tippelta 251
542

26

Horní Maršov

odtivodnění
Tímto rozhodnutím se zapisuje do rejst íku škol a školsk ch zaťizeni Mgr. Eva Hloušková, která byla jmenována
s učinnostíod 20. 12. 2012 na období 6 let do 19. 12' 2018 na pracovní místo reditelky Základni školy a Materské
školy, Horní Maršov, okres Trutnov.
MSMT dále provádí na základě oznámení reditelky školy vymaz dobíhajícíhooboru vzdělání 79-01-C/001 Základní
škola' kteni jiŽ není naplněn Žáky a kten byl nahrazen oborem se schválen;im rámcov m vzdělávacím programem7901 -C/01 Základní škola.

Pouěení
Pnotl tornuto rozhodnutí muŽe ucastník iizení podat podle s 152 zákona č' 500/2004 Sb., správní ád, ve znění
pozdě1ších ol'edpisu. rozklad' ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítan rozpor
s právnÍrnl predpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo izeni, jeŽ mu p edcházelo, ve lhrjtě 15 dnťr ode dne jeho
oznánnenÍ. Rozklad se podává u Ministerstva školství' mládeŽe a tělou.ichovy a rozhoduje o něm ministr školstvi,
mládeŽe a tělornj'chovy. Podan rozklad má v souladu s ustanovením $ 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. odkladn
učinek. Podání rozkladu jen proti od vodnění rozhodnutíje neprípustné.

V Praze dne

31 .

1.2013
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rledoucí oddělení

verejn ch rejstríkťr a správních činnosti
Zasílá se:

Základnt škola a Mate ská škola
542 26 Horní Maršov 89

