
Materská škola Beranov, príspevková organizace
Praha 8 - Dolní Chabry, Kobyliská 1201/3, PSC 184 00

lC: 06072283, telefon 775 482 355, email: reditelka@ms-beranov.cz

Zastoupená Mgr. Miroslavou Vašickovou

Rada MC

Praha - Dolní Chabry

Hrušovanské námestí 253/5

184 00 Praha 8 V Praze dne 15.9.2022

Žádost o souhlas se zápisem zmeny v údajích vedených v rejstríku škol a školských

zarízení v souvislosti s navyšujícím se poctem detí v NIC Praha - Dolní Chabry

Žádám o souhlas se zápisem zmeny v údajích v rejstríku škol a školských zarízeni
v souvislosti s navyšujícím se poctem detí v MC Praha - Dolní Chabry

· Zvýšení nejvyššího povoleného poctu detí v materské škole 72 na pocet 74
" Zvýšení nejvyššího povolenélio poctu stravovaných ve školní jídelne - výdejne

72 na pocet 84

s úCinnosti od 1.9. 2023

Prílohy:

· Príloha k žádosti ve veci návrhu na zápis zmeny

· Seznam škol a školských zarízení, jejichž cinnost právnická osoba vykonává

DekujiMaterská Škola Beranf%,
príspevková organlzQce

Ko

reditelka materské školy





R"j'trík škol a školských zar"zen'

Název právnické osoby vykonávající Cinnost Školy nebo školského zarjzen|':

Materská škola Beranov, príspevková organizace

PrIloha C. 3 B

Listc. L'J

Seznam škol a školských zarIzeni, jejichž cinnost právnická osoba vykonává

Uvádejí se všechny druhy škol a druhy a typy školských zarizení, jejichž cinnost právnická osoba vykonává nebo bude vykonávat a jichž se
žádost týká (§ 144 odst. 1písm. a) školského zákona).
Kapacita školy/školského zarízení se uvádí vcetne merné jednotky, tj. uvede se nejvyšší povolený pocet deti, žáku, studentu, lužek,
stravovaných, klientu nebo pracovníku.
Místa poskytovaného vzdelávání nebo školských služeb se uvádejí za predpokladu, Že je lze rádne doložit doklady podle § 147 odst. l
pÍsm. g) a h) školského zákona. Pokud je nebo bude cinnost školy nebo školského zarIzení vykonávána na vÍce než trech adresách,
uvedou se další místa poskytovaného vzdeláváni nebo školských sluŽeb na formulári D.
Pozn, Pole ,,UM" = úplné místo výkonu, za které se sestavuje samostatný výkaz - zaškrtnuti ® = ANO.

Dru h zmeny: zmena Den za hájení cin nosti školy/školsíkého zarízení: 14.9.2017

Druh školy/druh a typ školského zarízeni: materská škola lZO 3) : 181092 212

Kapacita pri zápisu Navrhovaná Merná
do školského rejstríku: 72 kapacita: 74 jednotka: díte

Místa poskytováni vzdelávání nebo školských služeb:

1. Adresa:'l Ulice: Kobyliská c. p.: 1201 c. o.: 3
Cást obce: Praha 8 UM: Druh zmeny:'}

PSC: 184 00 Obec: Dolní Chabry ® zmena

2. Adresa: ') Ulice: C. p.: C. o.:
Cást obce: UM: Druh zmeny9

PSC: l l Obec: [J

3. Adresa: 4) Ulice: c. p.: C. o.:

Cást obce: UM: Druh zmeny:')

PSC' l _ i Obec: [J

Druh zmeny: zmena l Den zahájení cin nosti ško|\//ško|ského zarizení: 14.9.2017
Druh školy/druh a typ školského zarizení: Školní jídelna - výdejna lZO ') , 181 092 221

Kapacita pri zápisu Navrhovaná Merná

do školského rejstríku: 72 i kapacita: 84 jednotka: stravovaných
f

Místa poskytování vzdeláváni nebo školských služeb:

1. Adresa: ') Ulice: Kobyliská C. p.: 1201 c. o.: 3

Cást obce: Praha 8 UM: Druh zmeny:')

PSC: 184 00 Obec: DolnIChabry ® zmena

2. Adresa: ') Ulice: c. p.: . c. o.:
Cást obce: UM: Druh zmeny:')

PSC: Obec: [J l

3. Adresa: '} Ulice: C. p.: C. o.:
Cást obce: UM: Druh zmeny:')

lPSC: Obec: [J l

Druh zmeny: Den zahájeni cinnosti školy/školského zarízeni:

Druh Školy/druh a typ školského zarízení: lZO '):

Kapacita pri zápisu Navrhovaná Merná
do školského rejstríku: kapacita: jednotka:

Místa poskytováni vzdelávání nebo školských služeb:

1. Adresa: 4} Ulice: " "c. p.: c. o.:
Cást obce: UM: Druh zmeny:Q

PSC: l l Obec: [J
2. Adresa: ') Ulice: c. p.: c. o.:

Cást obce: UM: Druh zmeny:1)
PSC' l : Obec: [J

3. Adresa: ') Ulice: c. p.: c. o.:
Cást obce:

__ UM: Druh zmeny:'}"C' l""""" i O"" " [J



Rejstrík škol a školských zarízení Príloha c. 3 B

Dru h zmeny: ! Den zahájení cinnosti Školy/Škdského zarízeni:

Druh školy/druh a typ školského zarkeni: lZO ') :

Kapacita pri zápisu Navrhovaná Merná
do školského rejstríku: ! kapacita: jednotka:

Místa poskytováni vzdeláváni nebo školských služeb:

1. Adresa: ') Ulice: c. p.: l c. o.: .
Cást obce: UM: Druh zmeny,'í

PSC: Obec: [J

2. Adresa: ') Ulice: C. p.: C. o.:
Cást obce: UM: Druh zmeny:')

PSC' l l Obec' [J

3. Adresa: ') Ulice: " " " C. p.: r "" C, o.: l
Cást obce' UM" Druh zmeny·'1

PSC: Obec: ]

Druh zmeny: Den zahájeni Cinnosti Školy/Školského zarÍzení:

Druh Školy/druh a typ školského zarízeni: lZO ') :

Kapacita pri zápisu Navrhovaná Merná

do školského rejstríku:
. ,

l kapacita:

, _
jednotka:

Místa poskytováni vzdelávání nebo školských služeb:

1. Adresa: ') Ulice: c. p.: c. o.:
Cást obce UM' Druh zmeny ')

PSC: Obec: a

2. Adresa: 4) Ulice: c. p.: c. o.:
Cást obce: UM: Druh zmeny:')

PSC: Obec: Cl

3. Adresa: ') Ulice: c. p.: C. o.:
Cást obce:

. . UM: Druh zmeny:'}PSC: Obec: " ' ' ' ' " " a

Dru h zmeny: l Den zahájení Cin nosti školy/Školského zarízeni:

Druh Školy/druh a typ školského zarízenr IZO ') :

Kapacita pri zápisu Navrhovaná Merná

do školského rejstríku: l kapacita: jednotka:

Místa poskytování vzdelávání nebo školských služeb:

1. Adresa: 'l Ulice: C. p.: C. o.:
Cást obce: UM: Druh zmeny9

PSC: l l Obec: [J

2. Adresa: '! Ulice: - . c. p.: c. o.: l
Cást obce: UM: Druh zmeny:')

PSC' l l Obe" . a l
3. Adresa: ') Ulice: c. p.: C. o.:

Cást obce: UM: Druh zmeny:')

PSC: ! l Obec: [J

Navrhovatel (dle § 145 zákona c. 561/2004 Sb.):

Materská škola Beran&'
príspevková organizace

Kobyliská 1201/3,184 00 Praha- Do\ní Ct,.:'
ic: OCO 72 283 l

Mgr. Miroslva Vašicková 1'~ "

oznaceni navrhovatele, podpis statutárního orgánu, razítko

Právnická osoba vykonávajÍcÍ cinnost školy nebo školského
zarízenr

Materská škola Beranb,
PriŠPevkc'l'(i organizace

Kobynská 1201/3. !3'i O:? Praha - DcdniChabíy
lC: C'5í' 72 253

Mgr. Miroslava Vašícková

jméno a podpis reditele/statutárnIho orgánu, razítko



:\\," l Rejstrík škol a školských zarízení
Príloha C. 1

Navrhovatel Materská Škola Beranov, príspevková organizace

Kobyliská 1201/3, Praha - Dolní Chabry, 184 00 Praha 8

Místo a datum podáni žádosti

PRÍLOHA K ŽÁDOSTI VE VECI NÁVRHU NA

zápis zmeny ')

školy nebo školského zarízenI do/v/z rejstríku škol a školských zarIzenI

s úcinnosti od 01.09.2023

Právnická osoba, která vykonává cinnost Školy nebo školského zarIzenI

ICO: ') 06 072 283 RED lZO: 'l 691011532

plný název Materská škola Beranov, príspevková organizace
právnické osoby:
(max. 150 znaku)

Adresa ') Ulice: Kobyliská
právnické osoby: Cást obce: Praha 8

PSC: 184 00 Obec: Dolní Chabry

C. p.: 1201 C. o.: 3

Okres sídla: Praha

PrIsluŠná obec s rozšírenou pusobností:

Telefon: +420 775 482 355

E-mail l: reditelka@ms-bera nov.cz

http:// www.ms-beranov.cz

Právni forma: 6) príspevková organizace

Krajský úrad: Hlavní mesto Praha

Fax: id os: ') vnzjd9k

E-mail 2:

císlo bankovního úctu: 4966353339/0800

Den zápisu právnické osoby do rejstríku škol a školských zarizenh 12.9.2017

Doba, na kterou je právnická osoba zrízena (doba neurcitá nebo vymezená konkrétním datem): neurcitá

Zrizovatel " ® =ano

PRÁVNICKÁ OSOBA: ®

Název zrizovatele: Mestsská cást Praha - Dolní Chabry

Sídlo: ') Ulice: Hrušovanské ná mésti
Cást obce: Praha 8

PSC: 184 00 Obec: Dolní Chabry

c. p.: 253 c. o.: 5

ICO zrizovatele: 00 231 274 Právni forma: obec " "' " z-lthz 1j
FYZICKÁ OSOBA: a

jméno, prIjmení, tituly:

Funkce {jednatel, clen rady atd.):

Datum narozeni:

ID OS: ')

Trvalý pobyt: " Ulice: C. p.: c. o.:

Cást obce:

PSC: Obec:

Pokud je zrizovatelu vÍce, uvedou se další osoby v príloze c, 6 - formulári E.

Kontaktní spojení na zrizovatele (právnickou nebo fyzickou osobu) telefon: +420 283 851272

e-mail: dchabry@dchabry.cz



Rejstrík škol a školských zarízeni Príloha c. 1

Reditel

Jméno, príjmení, tituly: Mgr. Miroslava Vašícková " Datum narozeni: 15.1.1969

Trvalý pobyt: ') Ulice: l Bojasova c. p.: 1250 C. o,: - 17
Cást obce Praha 8

PSC: 182 00 Obec: i Kobylisy

Statutární orgán právnické osoby vykonávajici cinnost školy nebo školského zarIzenI

jméno, príjmení, tituly' l Mgr. Miroslava Vašícková i Datum narozeni' l 15.1.1969

Trvalý pobyt: 'l Ulice: Bojasova c. p.: 1250 c. o.: 17

Cást obce: Praha 8
PSC: j 18200 l Obec: Kobylisy

Statutárním orgánem príspevkové organizace a školské právnické osoby je reditel. Je-li Clenu statutárního orgánu vÍce, uvedou se další
osoby v príloze c. 7 - formulári F.

Vysvet|ivkV:

VŠechny údaje s výjimkou záhlaví (navrhovatel) se vyplnuji ve tvaru navrhovaném na zápis do rejstríku škol a školských zarIzenI ke
zvolenému datu úcinnosti, v prípade zápisu zmeny v údajích tedy v podobe budoucího požadovaného stavu, pricemž datum úcinnosti
zápisu navrhovaných zmen musí být zvoleno shodne pro všechny uvádené údaje. v rámci jednoho správního rízení nelze zapisovat zmeny
v údajích s rozdnným datem úcinnosti. V takovém prípade je nutné podat dva samostatné návrhy.

'l Výberem z nabídky se uvede predmet žádosti (zápis/zápis zmeny/výmaz).

') ICO (identifikacní císlo právnické osoby) se uvede jen v prípade, Že již bylo právnické osobe, která vykonává nebo bude vykonávat
cinnost školy nebo školského zarízení, prideleno. ICO je pridelováno pri registraci nebo evidenci osoby príslušným editorem

Základního registru osob (ROS). Mezi editory patrí napríklad obchodní rejstrík, informacní systémy vybraných ministerstev
a ústredních orgánu státní správy, obcí a kraju. v prípade školské právnické osoby prideluje ICO MŠMT. VÍce informaci naleznete na
webových stránkách Ceského statistického úradu.

') RED lZO (resortní identifikátor právnické osoby) a lZO (resortní identifikátor Školy/Školského zarízeni) se uvedou jen v prípade, že již
byly právnické osobe, která vykonává cinnost Školy nebo školského zarízeni, ci škole nebo školskému zarízení prideleny. Resortní
identifikátor je pridelován správním orgánem, u kterého je vedeno rízeni o zápisu školy nebo školského zarízení do rejstríku škol
a školských zarÍzenÍ (MŠMT nebo místne príslušný krajský úrad).

') VŠechny adresy se uvádejí zpusobem, který musí odpovídat formátu ve výstupech z registru územní identifikace stanoveném
v § 6 Vyhlášky c. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. správný formát adresy je možno overit
prostrednictvím verejného dálkového E)rÍstuku k datum reRistru územní identifikace, adres a nemovitosti.

') Uvedete se identifikátor datové schránky, pokud má právnická Ci fyzická osoba datovou schránku zrízenu.

') výberem z nabídky se uvede právni forma právnické osoby, která vykonává nebo bude vykonávat cinnost školy nebo školského

zarIzenL

') Údaje o zrizovateli právnické osoby, která vykonává nebo bude vykonávat Cinnost školy nebo školského zarízení, se uvádejí jen
u príspevkových organizací a školských právnických osob. V prípade ostatních právních forem se údaje o zrizovateli neuvádejí.
Zaškrtnutím prís|ušného polícka se uvede, je-li zrizovatelem právnická osoba nebo fyzická osoba, a dále už se vyplnují jen údaje
vztahujÍcÍ se k dané osobe. Právni forma zrizovatele se uvede výberem z nabídky.

Tyto vysvetlivky pIati pro tento formulár i všechny jeho prílohy oznacené pÍsmeny A až F.

Navrhovatel (dle § 145 zákona c. 561/2004 sb.):

Materská Škola l?erana
prispevkovC organizace

Kcbýdiská 1201/3, 184 00 Praha. DolnÍChably
ic: 060 72 283,.m, l

Mgr. Miroslava Vašícková (-—

oznaCení navrhovatele, podpis statutárního orgánu, razítko

Právnická osoba vykonávajicI cinnost školy nebo školského
zarízeni:

Matgskášk?/aBerana
Pr/spevkovG organizace

Kobýiská 1201,'3, 184 00 Praha· Do!nlChaM'
llC: 050 72 283

Mgr. Miroslava Vašícková
,jméno a podpis reditele/statutárniho orgánu, razítko


