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

V Praze dne 8. 12. 2021 
č. j. MSMT-31434/2021-2

Rozhodnutí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo dne 8. 12. 2021 žádost právnické osoby 
s názvem Hotelová škola Radlická, se sídlem Radlická 591/115, Jinonice, 158 00 Praha 5, jejímž 
zřizovatelem je Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 01 Praha 1, 
jako další účastník řízení, doručenou dne 23. 11. 2021 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
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A) u školy
Střední škola IZO: 110 011 295

jejíž činnost vykonává právnická osoba 

Hotelová škola Radlická

identifikátor právnické osoby: 600 005 631 IČO: 60 446 242
právní forma: příspěvková organizace

adresa: Radlická 591/115
Jinonice
158 00 Praha 5

takto:

S účinností od 1. 9. 2022

se do školského rejstříku zapisuje:  

Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: 
79-41-K Gymnázium
1. 79-41-K/41 Gymnázium

denní forma vzdělávání délka vzdělávání: 4 r. 0 měs.
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B) u právnické osoby s názvem 

Hotelová škola Radlická 

identifikátor právnické osoby : 600 005 631 IČO: 60 446 242 

takto:

S účinností od 1. 9. 2022 

se do školského rejstříku zapisuje: 
název právnické osoby: 

Hotelová škola a Gymnázium Radlická 

adresa el.
pošty:

novotnym@hs-radlicka.cz

Odůvodnění

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhovělo tímto rozhodnutím žádosti shora uvedené 
právnické osoby o zápis změny v údajích, vedených v rejstříku škol a školských zařízení, spočívající 
v zápisu nového oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium v denní formě vzdělávání do vzdělávací nabídky 
střední školy, jejíž činnost tato právnická osoba vykonává. Nejvyšší povolený počet žáků ve střední škole 
se tímto zápisem nemění. S účinností od 1. 9. 2022 současně dochází ke změně názvu této právnické 
osoby na nový název Hotelová škola a Gymnázium Radlická. Změny byly schváleny usnesením Rady 
hlavního města Prahy č. 2504 ze dne 11. 10. 2021 a změna zřizovací listiny byla schválena usnesením 
Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 31/66 ze dne 12. 11. 2021.
       Zápis nového oboru vzdělání byl kompenzován snížením nejvyššího povoleného počtu žáků 
ve stejném oboru vzdělání na gymnáziích, jejichž činnost vykonávají právnické osoby s názvy Gymnázium 
prof. Jana Patočky, Jindřišská 36 a Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726, čímž byl zajištěn soulad 
s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023 a s 
Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2020-2024.
       Stanovení nejvyššího  povoleného  počtu  žáků v nově zapsaném oboru vzdělání je podle ustanovení 
§ 148 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v kompetenci Magistrátu hlavního města Prahy 
po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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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. 

Mgr. Jan Mareš, MBA
náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže 

Zasílá se:
Hotelová škola Radlická
Radlická 591/115
Jinonice
158 00 Praha 5
Identifikátor datové schránky: xb2ymq7

Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2/2
Staré Město
110 01 Praha 1
Identifikátor datové schránky: 48ia97h
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