MINISTERSTVO

ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

K a r m e l it s k á 5 2 9 / 5 , 1 1 8 1 2 P r ah a 1 – M a l á S t ra n a

Praha, 5. června 2020
Č. j.: MSMT-19075/2020-2
Rozhodnutí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 13 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a podle § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů,
povoluje
na žádost právnické osoby Masarykova základní škola Zruč-Senec, okres Plzeň-sever,
příspěvková organizace, adresa: Školní 197, Zruč, 330 08 Zruč-Senec, IČO: 75006316 (dále jen
„škola“), vyučovat od 1. 9. 2020 některé předměty v cizím jazyce, a to při splnění těchto
podmínek:
1) Vyučovat v anglickém jazyce se bude pouze v předmětu a v ročnících dle následujícího
přehledu:
Společenskovědní seminář
9. ročník: hodinová dotace 1 hodina týdně
2) Škola zajistí při výuce předmětů s výukou v cizím jazyce zvládnutí terminologie také v jazyce
českém.
3) Na vysvědčení žáků, kteří absolvují výuku výše uvedených předmětů v cizím jazyce podle
tohoto rozhodnutí, bude u názvu vzdělávacího programu uveden text: „Výuka předmětu
…(doplní se příslušný předmět nebo předměty) probíhala v anglickém jazyce podle Rozhodnutí
MŠMT ze dne 5. června 2020, č. j.: MSMT-19075/2020-2.“
4) Povolení výuky výše uvedených předmětů v cizím jazyce nezakládá nárok na přidělení
dalších prostředků ze státního rozpočtu nad rámec finančních prostředků rozepisovaných
a poskytovaných podle § 160 až 163 školského zákona.
5) Výuka předmětů v cizím jazyce podle tohoto rozhodnutí musí být zajištěna pedagogickými
pracovníky s odbornou kvalifikací pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonávají,
a s dosaženou a doloženou minimální jazykovou úrovní C1 vymezenou Společným evropským
referenčním rámcem pro jazyky nebo pedagogickými pracovníky, kteří získali příslušnou
odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonávají, v cizím jazyce,
ve kterém má probíhat výuka vybraných předmětů.
6) Škola je povinna ohlásit ministerstvu změnu všech údajů, na základě kterých bylo toto
rozhodnutí vydáno, a to do 10 pracovních dnů od účinnosti změny. Ministerstvo rozhodne
o ponechání, změně nebo zrušení vydaného povolení. Neoznámení změn je důvodem ke
zrušení povolení.
7) Povolení se vydává na dobu neurčitou.

8) Zařazení nezletilého žáka do třídy s výukou některých předmětů v cizím jazyce vyžaduje
souhlas jeho zákonného zástupce, v případě zletilého žáka se vyžaduje jeho souhlas.
Odůvodnění
Rozhodnutí se vydává na základě žádosti, která byla doručena na ministerstvo dne 3. 2. 2020.
Předložená žádost obsahuje všechny náležitosti podle Čl. 2 Výnosu č. 9/2013, kterým se
upravuje postup při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce, č. j.: MSMT46350/2013, a sice: učební plán školního vzdělávacího programu včetně poznámek k učebnímu
plánu, přehled předmětů nebo jejich částí vyučovaných v cizím jazyce s uvedením počtu hodin
v jednotlivých ročnících a celkového počtu hodin v příslušných oborech vzdělání, způsob
personálního, materiálního a finančního zajištění výuky předmětů v cizím jazyce, kladné
stanovisko zřizovatele školy a školské rady. Na základě výše uvedených skutečností správní
orgán prvního stupně neshledal důvod pro nevyhovění žádosti.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 152 zákona
č. 500/2004 Sb. rozklad 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.
Podmínkou poskytování výuky některých předmětů v cizím jazyce stanovenou přímo školským
zákonem (§ 142 odst. 1) je soulad se zápisem údaje podle § 144 odst. 1 písm. h) školského zákona,
v rejstříku škol a školských zařízení. Ministerstvo ve smyslu ustanovení § 149 odst. 5 školského
zákona po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí provede zápis změny v údajích vedených
v rejstříku škol a školských zařízení.
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