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Pos kytnutí infomace podle 2. č. 106/1999 Sb. - Státní a soukromé školy na úze mí hl. m. Prahy

dne 5. 8. 2019 obdržel Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „Magistráťň Vaší žádost o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „lan"), ve věci Žádosti „ l ) () sdělení, :dajsou na území Hlavníhn města Prahy
registrovány státní či soukromé :ák/adnl' školy s anglickým \.jvučovucím ja:)fkem (_íj. výuka i
„(;/azykovýclz předmělůje vedena \' cmglic'kémjazyc'e, 2) v případě kladné odpovědí na dotaz ad ] )
prosín'z () sdělení celkového počtu těchto základních Škol včetně uvedení celkového názvu příslušné ZŠ
((je/ího„2172011116161 3) v případě kladné odpovědi na data: ad 1) prosím () sdělení informace, :da a
pokud ano, vjaké: těchto základních Školje \ivučováno dle britských v_wčovac'ích osnov — tzv. British
(Í'urricu/zmz, 4) v přzpadě kladnéoclpovědi na data: ad [)prosímosděleníil;/bt'»1(l('e, na jakou dobu
je pro\=0z0vánipředměmé/přec'lmětných ZŠ garantováno (dojakého školního rokuje pmvomvání
předmětué/přednzěnlx'z'h ZŠ na základě .S'távqjícílzo platného oprávněnipokryto). " (dále též „žádost 0
poskytnutí infbrmace “).
K Vaší žádosti o poskytnutí informace sdčlujcme následující:
1) Žádost o Sdělení, :dajsou na území Hlavního města Prahy registrovány státní či soukrwné
základníškoly s anglickým vyučovacímjazykem ((j. výuka i nejaqvkmff'ch předmětůje vedena
v anglické/njazyce.
Úvodem lze konstatovat, že Hlavní město Praha nevede registr základních škol s anglickým
vyučovacím jazykem. Nicméně určité kompetence v této oblasti Magistrátu jako krajskému úřadu
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vyplývají z ustanovení 5 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp.
zustanovení & 3 odst. 1 a 5 prováděcí vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a
školských zařízení a školní matriky & o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze

školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů.
Tyto údaje právnické osoby a organizační složky státu vykonávající činnost škol nebo školských
zařízení předávají do databáze spravované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen

„Ministerstv0“) nebo jím zřízenou a pověřenou právnickou osobou. Krajské úřady (a obecní úřady
obcí s rozšířenou působnostD maji do databáze dokumentace škol a školských zařízení a ze
školních matrik přístup pouze v rozsahu nezbytném pro plnění jejích úkolů. Magistrát tak má

omezený přístup do databáze dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik a v této
databázi se nacházejí informace o základních školách veřejných i neveřejných zřizovatelů, ve kterých
probíhá výuka některých předmětů (nc tedy všechny) v anglickém jazyce, a to název základní školy,

zda byla zřízena privátním či veřejným zřizovatelem (tj. obei) & celkový počet těchto základních škol,
které vykazují činnost.
Je však nutné zdůraznit, že spravování těchto údajů se týká pouze základních škol, které jsou zapsány
ve školském rejstříku v souladu s ustanovením © 141 a násl. školského zákona. V tomto veřejném
seznamu se však Vámi požadované informace nevedou. Pro úplnost uvádíme, že školský rejstřík je

rozdělen na dvě části, a to rejstřík škol a školských zařízení a rejstřík školských právnických osob.
Magistrát pak vede v rejstříku škol a školských zařízení údaje pouze o mateřských školách a
školských zařízeních s výjimkou těch, které vede Ministerstvo. Ministerstvo v souladu s € 153 odst. 1
školského zákona vede idalší část školského rejstříku, a to rejstřík školských právnických osob.
Dále je nad rámec uvedeného nutné sdělit, že ministr školství, mládeže a tělovýchovy dle & 38 odst. 1

písm. c) školského zákona povoluje plnění povinné školní docházky v zahraniční škole zřízené na
území České republiky cizím státem, právnickou osobou se sídlem mimo území České republiky nebo
cizím státním občanem, která však není zapsaná do školského rejstříku. Je tak nutné zdůraznit, že tyto

„zahraniční školy“ se ani po udělení povolení ministrem školství, mládeže a tělovýchovy nestávají
školou podle školského zákona, která by byla součástí vzdělávací somtavy České republiky, a proto
se při poskytování vzdělávání nemusí řídit školským zákonem a jeho prováděcími právními předpisy.
Informace o těchto základních školách eviduje Ministerstvo.
2)

V případě kladné odpovědi na dotaz ad ]) prosím o sdělení celkového počtu těchto základn ích
škol včetně uvedení celkového názvu příslušné ZŠ a jejího zřizovatele.

Jak již bylo uvedeno výše, Magistrát má v rozsahu nezbytném pro plnění jeho úkolů omezený přístup
do databáze dokumentace škol & škoLskýeh zařízení (viz © 28 odst. 5 školského zákona a Š' 3 odst. 1 a
5 vyhlášky o dokumentací škol a školských zařizem). Z této databáze lze poskytnout informaci o

názvu základní školy zapsané do školského rejstříku, ve kterých probíhá výuka některých předmětů v
anglickém jazyce, a dále, zda byla Éízena privátním či veřejným zřizovatelem (obcí — s odkazem na
Statut hlavního města Prahy v podmínkách Prahy je zřizovatelem základních škol příslušná městská

část). Zavedené databáze lze dovodit i celkový počet těchto základních škol, které však musí
vykazovat činnost, resp. školy, které odevzdaly statistické výkazy — celkový počet je tedy 22
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základních škol. Nejedná se tak 0 školy s výukou cizího jazyka jako samostatného předmětu, ani o

vyučovací jazyk národnostní menšiny. Uvedenou informaci sdělujeme v přehledné tabulce, která byla
vygenerována z uvedené databáze dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik
spravované Ministerstvem.

ZŠ v hl. městě Praze, které vyučují některý předmět v anglickém jazyce
Podle stavu k 30. 9. 2018

Masarykova základníškola, Praha 9 —

Klánovice, Slavětínská 200
Zakladniskolaa materskaskolaANGELv

„ ,

,

Slavetlnska 200' Praha 9
Angelovova 3183/15, Praha 4

obec
obec

Praze 12

Šaklaaniskolaa Materska skolaAntonma
Antonína Čermáka 1022/6, Praha 6
Cermaka, Praha 6
Základníškolaa Mateřská škoIaCervený
.,
,
vrch, Praha 6, Alžírská 26
AIZ'rSka 680/26' Praha 6
Základníškolaa Mateřská škola Emy
, v ,
Destinnové, Praha 6, náměstíSvobody 3/930 namestrSvobody 930/3' Praha 6

obec

Základníškolaa mateřská škola Petra
Strozziho, Praha 8, Za lnvalidovnou3

.
.
Za lnvalidovnou 579/3' Praha8

šakladm akola a Materska skoIaVery
Caslavske, PrahaG

Šantrochova 1800/2, Praha 6

ŠÉŽ'ÍdNSkOIaa Materska skola, Praha 6,

Bílá 1784/1, Praha 6

Zakladnliskolaa Materska skola, Praha 6,

náměstíSvobody 930/2, Praha 6

obec

Zakladniskolaa rnaterska skola, Praha 8'
Lyckovo namest16

Lyčkovo náměstí460/6, Praha8

obec

ZakladniskolaBohumllaHrabala,Praha 8,

Zenklova26/52, Praha8

obec

Zenklova 52
ZákladníškolaHanspaulkaa Mateřská škola
Kohoutek, Praha 6, Sušická 29

„. ,
Susmka 1000/29' Praha 6

obec

namestrSvobodyZ

ZĚk'adn'SkŠJIa
Marjanka' Praha 6'
Belohorska 52

Bělohorská 417/52, Praha 6

obec

Zakladni skola Praha 7' Strossmayerovo
namest|4

Strossmayerovo náměstí990/4, Praha 7

obec

Základníškolas rozšířenou výukoujazyků,

,

Praha 13, Bronzová 2027

Bronzova 2027/35, Praha 5

Základníškola, Praha 2, Sázavská 5

Sázavská 830/5, Praha 2

Anglofonnízákladníškola, z.ú.

Janského 2189/18, Praha 5

Česko Britská Základníškola, s.r.o.

K lesu 558/2, Praha 4

International Montessori School ofPrague,
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obec

.

mateřská škola a základníškola, s.r.o.

Opletalova 1013/59' Praha 1

E/Irašerska skola a zakladnlskola Beehlve

Na Šafránce 1651/9, Praha 10

ZákladníškolaCOMPASSs.r.o.

KZeIeným domkům 178/38, Praha4

Základníškola Livingston s.r.o.

Vážská 998/2, Praha 9

Přístup k informacím. které jsou v žádosti o poskytnutí informace uvedené pod body částečně 1),
částečně 2) a dále 3) a 4) nemá Magistrát přístup. a všemi požadovanými infonnaeemi tudiž
nedísponnie. Z tohoto důvodu musel Mavistrát Wdat rozhodnutí 0 Částečném odmítnutí Vaší žádosti

S pozdravem

Mgr. Lenka Němcová
ředitelka odboru školství a mládeže
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:
2. stejnopis č. 2 bude založen do spisu na odboru SMLMHMP

