
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
odbor školství 

 
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82  Brno 
telefon: 541 651 111, fax: 541 653 439 

 
 

 

 
č. j. JMK 155189/2015 
Spis. zn. S-JMK 125589/2015 OŠ  

    

 Základní škola Five Star Montessori  

 

Sochorova 3178/23 
Žabovřesky 
616 00 Brno  

 
 
 
 

Rozhodnutí 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje posoudil 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 7. 12. 2015 žádost právnické osoby s názvem Základní škola Five Star 
Montessori, s.r.o. se sídlem Sochorova 3178/23, Žabovřesky, 616 00 Brno, ze dne 30. 9. 2015  
a následně doplněnou dne 2. 11. 2015 a dne 23. 11. 2015 ve věci zápisu do rejstříku škol a školských 
zařízení, a na základě § 143 odst. 1 a podle § 148 zákona č. 561/2004 Sb. rozhodl této žádosti  

vyhovět. 

S účinností od 1. 9. 2016, 
  pokud do této doby budou předloženy doklady požadované ustanovením § 147 odst. 1 písm. g) a h) 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,   

 
se do školského rejstříku zapisuje:  
 
 
1) Školní družina   IZO: 181 075 318  
 
nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 18 
 
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  

 1. Lány 161/34, Bohunice, 625 00 Brno 
 
den zápisu do rejstříku: 7. 12. 2015 
den zahájení činnosti: 1. 9. 2016 
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2) Školní jídelna - výdejna   IZO: 181 075 326  
 
nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 18 
 
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  

 1. Lány 161/34, Bohunice, 625 00 Brno 
 
den zápisu do rejstříku: 7. 12. 2015 
den zahájení činnosti: 1. 9. 2016 
 
 
 
 
činnost školských zařízení bude vykonávat právnická osoba  

 
 
Základní škola Five Star Montessori, s.r.o.  

  
 

 identifikátor právnické osoby: 691 008 698  IČO: 02 050 439  
právní forma:  společnost s ručením omezeným  

  adresa:  Sochorova 3178/23 
Žabovřesky 
616 00 Brno  

 
 
 
 

Odůvodnění 

Jelikož se žádosti všech účastníků vyhovuje v plném rozsahu, správní orgán, dle § 68 odst. 4 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, upustil od vyhotovení odůvodnění. 
Účastník řízení je však v souladu s ustanovením § 147 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, dále jen školský zákon, povinen dodatečně předložit doklady a údaje požadované 
ustanovením § 147 odst. 1 písm. g) a h) školského zákona. Jedná se o doklad osvědčující vlastnické 
nebo užívací právo právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, 
k prostorám, kde bude uskutečňováno vzdělávání nebo školské služby, a o stanovisko příslušného 
orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu, ze kterého 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. Tyto doklady je třeba předložit Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje, odboru školství nejpozději do dne zahájení činnosti školy nebo školského 
zařízení, tedy do 31.08.2016. V souladu s ustanovením § 147 odst. 2 školského zákona toto 
rozhodnutí nabývá účinnosti až doložením chybějících dokladů, a to do 31.08.2016.    
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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 Krajského úřadu Jihomoravského kraje 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.  

 
 
 
V Brně dne 7. 12. 2015  

„Otisk úředního razítka“ 

 

 
 
 

JUDr. Hana Poláková, v. r. 
vedoucí odboru školství  

 
   
 


