MINISTERSTVO ŠKOLSTVí, MLÁDEŽE A TELOVÝCHOVY
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

c. j. 3 295/2009-21
Gymnázium
Komenského 779
288 40 Nymburk

c
Rozhodnutí
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy ve veci zápisu zmeny v údajích o právnické osobe
Gymnázium, Nymburk, Komenského 779 se sídlem Nymburk, Komenského 779, jejímž zrizovatelem je
Stredoceský kraj se sídlem Praha 5, Zborovská 11, jako další úcastník rízení, vedených v rejstríku škol
a školských zarízení v souladu s § 143 odst. 2 a podle § 149 odst. 5 zákona C. 561/2004 Sb., o predškolním,
základním, stredním, vyšším odborném a jiném vzdelávání (školský zákon), ve znení pozdejších predpisu,

rozhodlo
u školy
Strední škola

IZO: 000 068 870

jejíž cínnost vykonává právnická osoba
Gymnázium, Nymburk, Komenského 779
identifikátor právnické osoby: 600 007 634
právní forma: príspevková organizace

IC: 61 632210

~

adresa:

Komenského 779
288 40 Nymburk

takto:
S úcinnosti

od 1. 9. 2009

se do školského rejstríku zapisuje:

Obory vzdelání podle Klasifikace kmenovýqh oboru vzdelání a Rámcové vzdelávací programy:
79-41-K Gymnázium
1. 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné
délka vzdeláván í: 4 r. Omes.
denní forma vzdelávání
dobíhající obor
c. j. 3295/2009-21
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k c. j. 3 295/2009-21

2. 79-41-1</41Gymnázium
denní forma vzdelávání

-2-

délka vzdelávání: 4 r. Omes.

Oduvodnení
Na základe Informace Ministerstva školstvi, mládeže a telovýchovy právnickým osobám vykonávajícim
cinnost strednich škol, uverejnené ve Vestníku Ministerstva školství, mládeže a telovýchovy sešit C. 9/2007
a na základe oznámení shora uvedené právnické osoby se v souladu s narízením vlády C. 224/2007 Sb., a C.
268/2008 Sb., kterým se novelizuje narízení vlády C. 689/2004 Sb., o soustave oború vzdelání v základním,
stredním a vyšším odborném vzdelávání, ve znení pozdejšího predpisu, zapisují do vzdelávací nabídky
strední školy požadované obory vzdelání, pro které byly schváleny rámcové vzdelávací rprogramy, pricemž
stávající nahrazované obory vzdelání se oznacují jako obory dobíhající.

Poucení
Proti tomuto rozhodnutí múže úcastník rízení podat podle § 152 zákona C. 500/2004 Sb., správní rád,
ve znení pozdejších predpisú, rozklad, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále
namítaný rozpor s právními predpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo rízení, jež mu predcházelo, ve Ihúte
15 dnú ode dne jeho oznámení. Rozklad se podává u Ministerstva školství, mládeže a telovýchovy
a rozhoduje o nem ministr školství, mládeže a telovýchovy. Podaný rozklad má v souladu s ustanovením § 85
odst. 1 zákona C. 500/2004 Sb. odkladný úcinek. Podání rozkladu jen proti odúvodnení rozhodnutí je
neprípustné.

V Praze dne 13. 2. 2009
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reditel odboru
správy školského rejstríku
Zasílá se:
Stredoceský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

