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

č. j. MSMT-28702/2019-3
Základní škola a Mateřská škola
Jitřní 277
Brná
403 21 Ústí nad Labem

Rozhodnutí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo dne 30. 8. 2019 žádost Statutárního města Ústí nad Labem
se sídlem Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 401 00 Ústí nad Labem, které je zřizovatelem právnické osoby
s názvem Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace se sídlem Jitřní 277,
Brná, 403 21 Ústí nad Labem, jako dalšího účastníka řízení, doručenou dne 22. 8. 2019 a doplněnou dne 29. 8. 2019,
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
A) u školy
Základní škola

IZO: 102 517 177

jejíž činnost vykonává právnická osoba
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
právní forma:
adresa:

identifikátor právnické osoby: 600 085 678
příspěvková organizace

IČO: 70 839 379

Jitřní 277
Brná
403 21 Ústí nad Labem

takto:
S účinností od 30. 8. 2019
se do školského rejstříku zapisuje:
den zahájení činnosti:
1. 9. 1974
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B) u právnické osoby s názvem
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
identifikátor právnické osoby : 600 085 678

IČO: 70 839 379

takto:
S účinností od 30. 8. 2019
se do školského rejstříku zapisuje:
Ředitelka:
Mgr. Alena Diusová, narozena 16. 4. 1969
adresa trvalého pobytu:
Pavla Stránského 77/14
Vaňov
400 01 Ústí nad Labem
Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby.
Provádí se výmaz ředitelky a statutárního orgánu právnické osoby:
Mgr. Libuše Renová, narozena 26. 6. 1952
adresa trvalého pobytu:
U Lesíka 293
Brná
403 21 Ústí nad Labem

Odůvodnění
Tímto rozhodnutím se zapisuje změna v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1
písm. i) a j) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. změna na vedoucím pracovním místě ředitele/statutárního orgánu. Žádost po
doplnění splňuje potřebné náležitosti podle § 149 odst. 3 školského zákona. Na základě usnesení Rady statutárního města
Ústí nad Labem č. 381/15R/19 ze dne 3. 6. 2019 byla jmenovací listinou ze dne 3. 7. 2019 na vedoucí pracovní místo
ředitelky výše uvedené právnické osoby jmenována s účinností od 1. 8. 2019 Mgr. Alena Diusová. Současně se do rejstříku
škol a školských zařízení zapisuje údaj o dni zahájení činnosti základní školy.
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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.

V Praze dne 30. 8. 2019

Mgr. Václav Pícl v. r.
náměstek pro řízení sekce vzdělávání
Zasílá se:
Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
Ústí nad Labem-centrum
401 00 Ústí nad Labem

Za správnost vyhotovení: Alexandra Burdová
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