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PŘÍSPĚVXOVÁ OPGANlZACE

DoRUčrruo:

f,r/, /ay'd
č.l ///0

poč.t_tsrů
0
/r

PRlL.

150838/2009

Spis zn, S-JMK tSOaSSlZOOglOŠ
Město Tišnov
náměstí Míru 11'1
666 'l9 Tišnov

Rozhod

n

utí

Kra1ský úřad Jihomoravského kraje posoudil v souladu s § 148 odst. 1 zákona č. 561l2oa4 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, dne 1B. 12. 2009 žádost Města Tišnova se sídlem Tišnov, náměstí Míru 111, který je
zřizovatelem právnické osoby s názvem Mateřská škola, Tišnov, Horova 960, příspěvková organizace
sesídlem Tišnov, Horova 960, jako dalšíhoúčastníkařízení, zedne 4. 11.2009 vevěci zápisu do rejstříku
škol aškolskýchzařízení,anazákladě§143odst. 1apodle§148zákonač.56112004Sb.,opředškolním,
základním, středním, vyššímodborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějšíchpředpisŮ,

rozhodl této žádosti

vyhovět.
S účinnostíod 1.1.2010
se do školskéhorejstříku zapisuje:

1)

lzo.1810,15 315

Mateřská škola

nejvyššípovolený počet dětí v mateřské škole: 75
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1. Horova 960, 666 03 Tišnov
den zápisu do
den zahájení

rejstříku: 18- 12.2OO9

činnosti: 1.

č. j. JMK,15083812009

1

.

2010

-1-

k č. j.

-2-

JMK 150838/2009

lzo

štolni jídelna

2|

181015 323

nejvyššípovolený počet stravovaných ve školskem zařízení.150
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských sIužeb:
1. Horova 960, 666 03 Tišnov
den zápisu do
den zahájení

rejstříku: 1B. 12. 2009

činnosti: 1. 1. 2010

činnost škol a školských zařízení bude vykonávat pr,ávn cká osoba
Mateřská škola, Tišnov, Horova 960, příspěvková organizace
identiíikátor právnické osoby, 691 001
právní forma: příspěvková organizace

adresa:

383

lC 72049

634

Horova 960
666 03 Tišnov

Právnická osoba bylazřízena na dobu .eurc tcJ
Edita Brnková, narozen 17 5 1959
Jungmannova 7 54
666 01 Tišnov
Ředite|je současně statutárním orgánem právnické osoby,

ŘediteI:

trvalý

pobyt,

zřizovalei-,

adresa,

Město Tišnov

právníforma, obec, lČ: OO 282707
náměstí Míru 111
666 ,19 Tišnov

odůvodnění
vyhovuje v plném rozsahu, správní orgán, dle §6B odst, 4 zákona
Jelikož sežádosti všech účastníků
vyhotovení odůvodnění,
od
upustil
řádu,
správního
5OO|2OO4 Sb.,
k č. j.

JMK 150838/2009

-2-

Č,

k č j. JMK 150838/2009

?

Poučeni
podle § B,1 odst 1zákona č 5OO/2O04 Sb,, správní
Proti tomuto rozhodnutí můžeúčastníkřízenípodat
se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá
řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo,
nesprávnost
a dále namítaný rozpor s právními preopisý nebo
úřadu. Jihomoravského kraje
-nltaJezese podává u Krajského
ve lhutě 15 dnů ode dne jeho oznámeni] oovolání
podane
odvolání má v souladu
a tělovýchovy
a rozhoduje o něm Minisierstvo školstvi,
jen Proti odŮvodnění
odvolání
Podání
Úeinet<,
s ustanovením § 85 oJst. 1 zákonač. 500/2O04 Sb odkladny
rozhodnutí je nepřípustné.

V Brně dne 1B. 12.2009

/t*L/

kateřina Hánová

referentka relstříku škol

Zasílá se:

Mateřská škola
Horova 960
666 03 Tišnov

?v.'

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor školství

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
telefon: 541 651 111, fax 541 653 439

č. j. JMK 93933/2010

§pis. zn.

SJMK 93933/2010 OŠ

Město Tišnov
náměstí Míru 11í

66619 Tišnov

Rozhodnutí
KrajskY tiřad Jihomoravského kraje posoudil dne 12.7.zc1a žádost iiěsta Tišnova sesídlem
Tišnov, náměstí Mlul11, které je zřizovatelem právnické osoby s názvem Mateřská škola, Tišnov,
Horova 9€0, příspěvková organizace se sídlem Ttšnw, Horova 960, jako daĚího úěastníka řízení,
ze dne 2s. 6. 2010 ve věci návrhu na zápis změny v údajíchvedených v rejstňku škol a školských

zaťízeníavsouladus§143odst. 1apodle§149odst,4ákonač,561/20MSb.,opředškolním,

základním, středním, vyššímodbomém ajinérrr rrzdáávání (školský zákon}, veznění pozdějších
předpisů,

rozhodl
u

školy

Mateřská

škola

lZO: {Bí 0í§ 3{5

jejížěinnost lykonává právnická osoba

Mateřská škola, Tišnov, Horova 9§0, pňspěvková otganizace
identifikátor právnické osoby:
právní forma: příspěvková organizace

adresa:

S9í 00{

383

Horova 960
666

03

Tišnov

takto:

§ úěinností od í. §, 2010
se do školského rejstříku zapisuje:
nejvyššípovolený poěet dětí v mateřské škole: 125

č. j.

JMK 93933/2010

_,í _

lČ: 72 049 634

Z4y'lo

k č. j. JMK 93933/2010

-2-

odůvodnění
Jellkož se žádosti všech účastníků
vyhovuje v plném rozsahu, správní orgán, dle §68 odst. 4
zákona ě, 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, upustil od vyhotovení odůvodnění,

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí můžeúčastníkřízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb,,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, 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 ,l5 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává
u Krajského úřadu Jihomoravského kraje a rozhoduje o něm Ministerstvo školství, mládeže
a těloqýchovy, Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 §b.
odkladný účinek.Podání odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné.

V Bmě dne 12. 7.2010
,otisk úředníhorazítka"

JUDr. Hana Poláková
vedoucí odboru školství
Zasílá se:

Mateřská škola
Horova 960
666 03 Tišnov

MAŤEňsKÁ

šroln,

rtšxov, HoRovA 960,
pňispĚvxovÁ oRoextzr
DoRučrruo:

4. 7

Krajslqý úřad J ihomoravského kraje
odbor školství

Zcl

/?

Žerotínovo nám, 3/5, 601 82 Brno
telefon: 541 651 111,íax,,541 653 439

č. j.

JMK 10327012014
S-JMK 1}327ot2014 OŠ

SÓis. zn.

Město Tišnov

náměstí Míru 111
666 19 Tišnov

Rozhodnutí
Krqský úřad Jihomoravského kraje posoudildne 1a,9.2014 žádost Města TiŠnovse sídlem TiŠnov,
nameŠti Míru 111, kíeréje zřizovatelem právnické osoby s názvem Mateřská Škola,TiŠnov,
Horova 960, příspěvková organizace se síd/em Tišnov, Horova 960, ze dne 8. 9. 2014 ve věci
návrhunazápiszměnyvúdajíchvedenýchvrejstříkuškolaškolskýchzařízeníavsouladus§143
odst. 1 a pod'le § 149 odst. 4 zákona č. 5612Oa4 Sb., o předškolním, základním, středním, vyŠŠÍm
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

rozhodl
u

školy

lZo.181015 315

Mateřská škola

jejížčinnost vykonává právnická osoba

Mateřská škola, Tišnov, Horova 960, příspěvková organizace
identjfikátor právnické osoby:

právnl forma: příspěvková organizace

adresa:

69í 00{ 383

Horova 960
666 03 Tišnov

takto:

§ účinnostíod í. í0.2014
se do školského rejstříku zapisuje:
nejvyššípovolený počet dětí v mateřské škole: 140

č. j.

JMK 10327on014

-1-

lČo,.72 049 634

k č, j,

JMK 10327012014

-2-

odůvodnění
Jelikož se žádostivšech úěastníkůvyhovuje v plném rozsahu, správní orgán, dle § 68 odst. 4 zákona
ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, upustil od vyhotovení odŮvodněnÍ.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí můžeůcastníkřízenípodat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, 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. Odvoláníse podává u Krajského
úřadu Jihomoravského kraje a rozhoduje o něm Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podané
odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1zákona č. 500/2004 Sb. odkladný úóinek. Podání
odvolání jen proti odůvodněnírozhodnutí je nepřípustné,

V Brně dne 10. 9.2014
,,Otisk úředn ího razítka"

JUDr. Hana Poláková
vedoucí odboru školství

Zasílá se:

Mateřská škola

Horova 960
666 03 Tišnov

Knjský úřad Jihomoravského kraje
odbor školství

Žerotínovo náměstí44913, 601 82 Brno
telefon: 541 651 1'l1, fax: 541 653 439

JMK 22s99l2017
Spis. zn. S-JMK 15069/2017 OŠ
č. j.

Město Tišnov
náměstí Miru 111
666 19 Tišnov

Výpis správního řízení
Podle ustanovení § 149 odst, 4 zákoaa č. 56-112004 Sb,, o předškolnírn, základním, střednírn,
vyššímodborném a jiném vzdělávání (školský zákon). ve zněni pozdějších předpisu, byly provedeny
v rejstříku škol a školských zaíízenínížeuvedené změny s platnosti od 15.2. 2017:

u právnické osoby s názvem

Mateřská škola, Tišnov, Horova 960, příspěvková organizace
identifikátor právnické osoby:

69í 001 383

tČo: zz 049 634

taKo:
do školského rejstříku se zapisuje:
název právnické osoby:

Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace

V Brně dne 15. 2.2017

Vyřizuje: Bc. Kateřina Chvátalová

otisk
úředního
razitka

JUDr. Hana Poláková, v.

r.

vedoucí odboru školství

Na vědomí:

Mateřská škola Na paloučku
Horova 960
666 03 Tišnov

Kraiský úřad Jihomoravského kraje
odbor školství

Žerotínovo náměstí449/3, 601 82 Brno
telefon: 541 651 111, fax: 541 653 439

č. j.

JMK 6312012017

Spis. zn. S-JMK 62834/2017 OŠ
Město Tišnov
náměstí Míru 111
666 19 Tišnov

Rozhodnutí
Krajský úřad Jihomoravského kraje posoudil dne 28. 4. 2017 žádost Města Tišnova se sidiern
náměstí Miru111,66619 Tišnov,kten/jezřizovatelemprávnickéosobysnázvemMateřskáŠkola
Na Palouěku,Tišnov, pňspěvková organizace se sidlem Horova 960, 666 03 Tišnov, ze dne 27. 4,
2017 ve věci návrhu na zápis změny v údajíchvedených v rejstříku škol a školských zařízeni
avsouladu s § 143 odst. ,1 a podle § 149 odst. 4zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyššímodborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znénípozdějších předpisŮ,

rozhodl
u školy

lZO: 181015 315

Mateřská škola

jejížčinnost vykonává právnická osoba

Mateřská škola Na Palouěku,Tišnov, příspěvková organizace
identifikátor právnické osoby:
právní forma: příspěvková organizace

adresa:

69í 00í 383

Horova 960
666 03 Tišnov

takto:

S účinnostíod 1.5.2017
se do školského rejstříku zapisuje:

nejvyššípovolený počet dětí v mateřské škole: 130
č" j,

JMK 6312012017

-1-

tčo: zz 049 634

k č. j,

-2-

JMK 63120/2017

odůvodnění
JelikoŽ se Žádosti

vŠechÚČastníkůvyhovuje v plném rozsahu, správní orgán, dle 68 odst,
4
§
zákona Č, 500/2004 Sb., sPrávního řádu, ve znéhípozO*iSrcn piildpisů,
uipustit Óď výnotovent
odůvodnění,

Poučení
Proii tomuto rozhodnutí mŮŽe ÚČastník řízení podat podle

81 odst. 1 zákona č.

500/2004 sb.,
§
sPrávní rád, ve znění P,9pější,chpředpisů, oávoláni, u" řt*,
se uvede, v jakém rozsahu
se.rozhodnutí naPadá
namítaný rozpor správními předpisy nebonesprávňost rozhodnutí
",d:|9
nebo řízenÍ, .i9i mu předcházelo,
ve lňtrte ,is OnO ode dne 1etro-áznameni. bovoráni se podává
u krajského úřadu Jihomoravského kraje a roáoduje
o n'ěm úinisterstvo st<otstvt,- mtaceze
a tělovýchovy. Podané odvolání má v soul-adu s ustanoúením
§ 85 odst, 1 ákona č. 500/2004 Sb.
podání

odkladný účinek.

odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnřtíle nepřípustné.

V Brně dne 28. 4. 2017
v z. RNDr. Hana Slobodníková, v. r,

vedoueí oddělen í vzdělávání

JUDr, Hana Poláková
vedoucí odboru školství
Zasílá se:
Mateřská škola Na paloučku
Horova 960
666 03 Tišnov

