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č. j. MSMT-34999 12014-2

obchodní akademie Vinohradská
Vinohradská 38
120 00 Praha 2

Rozhodnutí
Ministerstvo školství, mládeŽe a tělov chovy posoudilo dne 29. 9' 2014 Žádost Hlavního města Prahy,

se sídlem MarÍánské náměstí 2, 110 01 Praha í, které je z izovatelem právnické osoby s názvem obchodní
akademie Vinohradská, se sídlem Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, jako dalšího častníka ÍizenÍ, zedne
26. 9. 2014 ve věci návrhu na zápis změny v Údajích veden ch v rejst íku škol a školsk ch zaíízenÍ
avsouladu s$143 odst. 2 apodle $149 odst. 4 zákona ě,. 56112004 Sb., op edškolním, základním,
st edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školsk zákon), ve znění pozdějších p edpisti,

rozhodlo
A) u školy

St ední škola

iefiŽ činnost vykonává právnická oso'oa

obchodní akademie, Praha 2,vinohradská 38

identifikátor právnické osoby: 600 004 775
práVní forma: p íspěvková org anizace

IZO: 000 283 762

lČo: st 386 774

adresa:

takto:

Vinohradská 38
120 00 Praha 2

S činností od 1. 10.2014 se provádí vymazze školského rejst íku:

obory vzdělání podle Klasifikace kmenov ch obor vzdělání a Rámcové vzdělávací programy:
63-41-M EkonomÍka a podnikání
1. 63-4í -M/004 obchodní akademie

denní forma vzdélávání
dobíhající obor

78-42-M Lyceum
2. 7 8-42-M/002 Ekonomické lyceum

denní forma Vzdělávání

dobíhající obor

délka VzděIávání: 4 r.0 měs.

délka VzděIávání: 4 r.0 měs.
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B) u právnické osoby s názvem

-2-

obchodní akademie, Praha 2,vanohradská 38

ldentifikátor právnické osoby : 600 004 775 IČo: 61 386 774

takto:

se do školského rejst íku zapisuje:
název právnické osoby:

obchodn í akademie Vinohradská

odrivodnění

Ministerstvo školství, mládeŽe a tělov chovy zapsalo tímto rozhodnutím do rejst íku škol a školsk ch
zaiízeni změnu názvu shora uvedené právnické osoby, která byla schválena usnesením č,. 40140 Zastupitel-
stva hlavního města Prahy ze dne 19. 6.2014 s tičinností od 1. 9. 20't4. Současně setímto rozhodnutím
provádí vymaz dobíhajících obor vzděláni ze vzdělávací nabídky st ední školy' jejíŽ činnost tato právnická
osoba vykonává, které byly jiŽ d íve nahrazeny obory vzdělání se schválen mi rámcov mi vzdělávacími pro-
gramy a ve kten ch jiŽ v současné době nejsou vzděláváni Žádni Žáci. Nejvyšší povolen počet Žákti ve st ed-
ní škole se touto Úpravou nemění.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí m Že častník ízení podat podle $ 152 zákona č. 500/2004 sb., správní ád,
veznění pozdějších p edpistj, rozklad, vekterém seuvede, vjakém rozsahu serozhodnutí napadá adále
namítan rozpor s právními p edpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo Íizeni, jeŽ mu p edcházelo, ve lh tě
15 dn ode dne jeho oznámení. Rozklad sepodává uMinisterstva školství, mládeŽe atělov chovy
a rozhoduje o něm ministr školství, mládeŽe a tělov chovy. Podan rozklad má v souladu s ustanovením $ 85
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. odkladn činek. Podání rozkladu jen proti odtjvodnění rozhodnutí je
nep ípustné.

V Praze dne 29. 9. 2014

PaedDr. ,-
romrr i

ustavyeditel odboru dělávací

ZasíIá se:
Hlavní město Praha
Mariánské náměstl 2
1 10 01 Praha 1

S Účinností od í. 10. 2014


