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Rozhodnutí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 (dále
jen „ministerstvo“) jako věcně příslušný správní orgán, podle § 38 odst. 1 písm. c) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje
plnění povinné školní docházky v zahraniční škole s názvem Meridian International School
zřízené na území České republiky cizím státním občanem a jejíž činnost vykonává Meridian
International School s.r.o., se sídlem Frýdlantská 1350/1, 182 00 Praha 8, IČO: 27093255, a to
od 1. září 2019 na období pěti (5) let, tedy do 31. srpna 2024.
Odůvodnění
Zahraniční škola Meridian International School (dále jen „MIS“), zastoupená ředitelem školy
a jednatelem panem Ahmetem Hamdim Gürsoyem, podala podle § 38a školského zákona
žádost o povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území České republiky.
Žádost byla doručena ministerstvu v zákonné lhůtě dne 16. 1. 2019. Žadatel doložil veškeré
náležitosti, které stanovuje § 38a odst. 3 a v souladu s odst. 4 školského zákona. Správní orgán
na základě kompletního souboru dokumentů a vyžádaných stanovisek rozhodl o vydání
kladného rozhodnutí ve věci povolení plnění povinné školní docházky. Rozhodnutí se vydává na
základě těchto dokumentů:
1. dokument podle § 38a odst. 3 písm. a) školského zákona, kterým je výpis z obchodního
rejstříku ze dne 15. 1. 2019,
2. dokument podle § 38a odst. 3 písm. b) školského zákona, tj. vzdělávací program „Kurikulum
Meridian International School“ pro 1. a 2. stupeň ZŠ: Key Stage 1, 2, 3 podle kterého budou žáci
plnit povinnou školní docházku,
3. dokumenty podle § 38a odst. 3 písm. c) školského zákona, kterým je ověření záznamu
o škole ve veřejném seznamu British School Overseas akreditiovaných při ministerstvu školství
Velké Británie (Department for Education), URN: 146355, DfE number: 000/6152, spolu
s dokladem o provedení inspekce SIS ve dnech 12. - 14. 6. 2018,
4. dokument podle § 38a odst. 3 písm. d) školského zákona, tj. vzory všech vysvědčení nebo
jiných dokladů o vzdělání, které škola vydává (Grade Report a Certificate of Distinction),
5. dokument podle § 38a odst. 3 písm. e) školského zákona, kterým je 1) výpis z obchodního
rejstříku ze dne 15. 1. 2019, 2) výpis z veřejné části živnostenského rejstříku ze dne 15. 1. 2019

a zároveň 3) inspekční zpráva SIS o souladu se standardem British School Overseas, 4) dopis od
Cambridge Assessment International Education ze dne 27. 11. 2018 o statutu MIS jako
Cambridge International School, a 5) dopis COBIS ze dne 9. 11. 2017 o členství MIS v COBIS,
6. dokument podle § 38a odst. 3 písm. f) školského zákona, tj. rámcový popis personálního
a materiálního zabezpečení výuky, doklady osvědčující užívací právo žadatele k prostorám,
v nichž bude probíhat výuka, a doklady osvědčující, že tyto prostory lze v souladu s právními
předpisy užívat k danému účelu, jedná se o prostory na adrese Praha 8, Frýdlantská 1350/1,
Kobylisy, a Chabařovická 1125/4, Kobylisy.
7. dokument podle § 38a odst. 3 písm. g) školského zákona, tj. údaj o nejvyšším možném počtu
žáků v navrhovaném místě uskutečňování výuky v celkovém počtu 470 žáků (z toho 270 žáků –
objekt Frýdlantská, 200 žáků – objekt Chabařovická), jak plyne z pasportu o školním areálu
zpracovaném ZET+1 s.r.o. ze dne 17. 12. 2018 a ze stanovisek Hygienické stanice hl. m. Prahy ze
dne 11. 1. 2019,
a na základě kladného stanoviska Odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy
ze dne 11. 12. 2018 a odborného posudku Národního ústavu pro vzdělávání ze dne 21. 2. 2019,
že vzdělávací program školy je v souladu s principy RVP a s cíli a zásadami vzdělávání
stanovenými v § 2 školského zákona. Škola má pro uskutečňování vzdělávání dostatečné
materiální a personální zabezpečení srovnatelné s podmínkami pro činnost škol zapisovaných
do rejstříku škol a školských zařízení. Nelze posoudit soulad činnosti školy s dlouhodobým
záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, protože Dlouhodobý záměr vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 o problematice zahraničních škol na
území ČR nehovoří. Na základě výše uvedených skutečností správní orgán prvního stupně
neshledal důvod pro nevyhovění žádosti. Škola je povinna zajistit plnění ustanovení § 38a odst. 6
školského zákona.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 152 zákona
č. 500/2004 Sb. 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. Podání
rozkladu jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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