
 

JIHOČESKÝ KRAJ 
KRAJSKÝ ÚŘAD  

Odbor kancelář hejtmana 
Úsek vedoucího odboru 
U Zimního stadionu 1952/2 

370 76  České Budějovice 
 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:        posta@kraj-jihocesky.cz  DIČ:  CZ70890650 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 29. 3. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 29. 3. 2022, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

týkajících se zápisu do školského rejstříku: 

Zdvořile Vás žádáme o poskytnutí několika (např. 3) různých rozhodnutí Krajského úřadu pro Jihočeský kraj 

týkající se zápisu nové provozovny školského zařízení (např. školní jídelny), ve kterém bylo aplikováno 

ustanovení § 146 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, tj. kterým bylo rozhodnuto o prominutí 

zmeškání lhůty pro podání žádosti dle § 146 odst. 1 školského zákona či bylo rozhodnuto o dřívější účinnosti 

takového zápisu. 

Velmi bychom uvítali, kdyby důvodem pro prominutí zmeškání lhůty, resp. pro dřívější účinnost zápisu bylo to, 

že příslušná provozovna školského zařízení byla kolaudována v průběhu školního roku. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující: 

v příloze Vám zasíláme tři výše požadovaná rozhodnutí. Z přiložených dokumentů vyplývá, že bylo postupováno 

dle § 146 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a pokud je vydáno kladné rozhodnutí, je podmíněno 

doloženými doklady, tedy i kladným kolaudačním rozhodnutím daného objektu, v souladu s § 147 uvedeného 

zákona.  Veškeré podklady jsou vždy součástí správního spisu.  

 

S pozdravem 

 
Mgr. Petr Podhola       

vedoucí odboru 

 
 

Příloha 
ms_hluboka_nova_sj_v_2021.pdf 

ms_vodnany_zapis_sj_v_2021.pdf 
zs_ms_sudomerice_sj_v_zapis_vlastibor_2021.pdf 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 29. 3. 2022  

Naše č. j.: KUJCK 42981/2022  

Sp. zn.: KHEJ 39220/2022/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 6. 4. 2022  

*KUCBX012QNNF*
KUCBX012QNNF 



 

         *KUCBX010BQKM* 
         KUCBX010BQKM 

Krajský úřad Jihočeského kraje 
odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

 
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice 

telefon: 386720825, fax: 386359048  

 V Českých Budějovicích dne 24. 8. 2021  
 č. j. KUJCK92910/2021 

Spis. zn. OSMT92894/2021/majaSS 

Rozhodnutí  

Krajský úřad Jihočeského kraje posoudil dne 24. 8. 2021 žádost Města Hluboká nad Vltavou 
se sídlem Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, který je zřizovatelem právnické osoby s názvem 
Mateřská škola Hluboká nad Vltavou se sídlem Ruská 527, 373 41 Hluboká nad Vltavou, jako dalšího 
účastníka řízení, doručenou dne 16. 8. 2021 a doplněnou dne 20. 8. 2021 ve věci návrhu na zápis změny 
v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 1 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,  

rozhodl  

 
1) u školy  
 Mateřská škola   IZO: 163 000 182  
 
jejíž činnost vykonává právnická osoba  

 Mateřská škola Hluboká nad Vltavou 
 
 identifikátor právnické osoby: 663 000 173 IČO: 75 000 181 
právní forma: příspěvková organizace 
 
adresa: Ruská 527 

373 41 Hluboká nad Vltavou 
 
 
takto:  

S účinností od 1. 9. 2021   
 

se do školského rejstříku zapisuje:   
 
nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 193 
 
 
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  
 1. U Parku 1610, 373 41 Hluboká nad Vltavou 
 
č. j. KUJCK92910/2021 -1-   



 
k č. j. KUJCK92910/2021 -2-   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) u školského zařízení  
 Školní jídelna - výdejna   IZO: 163 101 876  
 
jejíž činnost vykonává právnická osoba  

 Mateřská škola Hluboká nad Vltavou 
 
 
 
 
 identifikátor právnické osoby: 663 000 173 IČO: 75 000 181 
právní forma: příspěvková organizace 
 
adresa: Ruská 527 

373 41 Hluboká nad Vltavou 
 
 
takto:  

S účinností od 1. 9. 2021   
 

se do školského rejstříku zapisuje:   
 
nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 142 
 
 
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  
 1. U Parku 1610, 373 41 Hluboká nad Vltavou 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
k č. j. KUJCK92910/2021 -2-    



 
k č. j. KUJCK92910/2021 -3-   

 
 
 

Poučení  

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení 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 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u Krajského úřadu Jihočeského kraje 
a rozhoduje o něm Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podané odvolání má v souladu 
s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. odkladný účinek. Podání odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné.  

 

 
otisk úředního razítka 

  

 
 
 

Ing. Hana Šímová 
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy  

 
Doručí se:  

Mateřská škola 
Ruská 527 
373 41 Hluboká nad Vltavou 
Identifikátor datové schránky: btgsvqg 
 
Město Hluboká nad Vltavou 
Masarykova 36 
373 41 Hluboká nad Vltavou 
Identifikátor datové schránky: cdxbedz   

 



Krajský úřad Jihočeského kraje 
odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

 
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice 

telefon: 386720825, fax: 386359048  

 
 

 V Českých Budějovicích dne 31. 8. 2021  

 
č. j. KUJCK 94567/2021 
Spis. zn. OSMT 66810/2021/laky SS 4 
Oprávněná úřední osoba: Ladislav Kypta 

 
 
 
 

Rozhodnutí  

 

Krajský úřad Jihočeského kraje posoudil v souladu s § 148 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, dne 30. 8. 2021 žádost Města Vodňany se sídlem nám. Svobody 18, Vodňany I, 389 
01 Vodňany, který je zřizovatelem právnické osoby s názvem Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204 
se sídlem Smetanova 204, Vodňany II, 389 01 Vodňany, jako dalšího účastníka řízení, doručenou dne 10. 
6. 2021 a doplněnou dne 26. 7. 2021 ve věci zápisu Školní jídelny - výdejny, jejíž činnost bude vykonávat 
právnická osoba s názvem Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204 do rejstříku škol a školských 
zařízení, a na základě § 143 odst. 1 a podle § 148 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. rozhodl této žádosti  

vyhovět.  

 

S účinností od 1. 9. 2021  

se do školského rejstříku zapisuje:  
 
 
 Školní jídelna - výdejna   IZO: 181 124 017  
 
 
nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 20 
 
 
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  
 1. Smetanova 902, Vodňany II, 389 01 Vodňany 
 
 
 
den zápisu do rejstříku: 30. 8. 2021 
den zahájení činnosti: 1. 9. 2021 
 
 
č. j. KUJCK 94567/2021 -1-   

*KUCBX010D9UT* 
KUCBX010D9UT 

 



 
k č. j. KUJCK 94567/2021 -2-   

 
 
 
 
činnost školského zařízení bude vykonávat právnická osoba  
 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204  

  

 
 identifikátor právnické osoby: 600 063 551  IČO: 63 289 971  
právní forma:  příspěvková organizace  
  
adresa:  Smetanova 204 

Vodňany II 
389 01 Vodňany  

 
 
 
 

Poučení  

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení 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 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u Krajského úřadu Jihočeského kraje 
a rozhoduje o něm Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podané odvolání má v souladu 
s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. odkladný účinek. Podání odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné.  

 
 
 

 

 
 
 

Ing. Hana Šímová 
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy  

 
 
 
Doručí se:    

 
Mateřská škola 
Smetanova 204 
Vodňany II 
389 01 Vodňany 
Identifikátor datové schránky: fnvndxk 
 
Město Vodňany 
nám. Svobody 18 
Vodňany I 
389 01 Vodňany 
Identifikátor datové schránky: fb9bfyg   

 



Krajský úřad Jihočeského kraje 
odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

 
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice 

telefon: 386720825, fax: 386359048  

 
 

 V Českých Budějovicích dne 25. 8. 2021  

 
č. j. KUJCK 93509/2021 
Spis. zn. OSMT 92785/2021/laky SS 3 
Oprávněná úřední osoba: Ladislav Kypta 

 
 
 
 

Rozhodnutí  

 

Krajský úřad Jihočeského kraje posoudil v souladu s § 148 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, dne 25. 8. 2021 žádost Obce Sudoměřice u Bechyně se sídlem Bežerovice č.ev. 
105, 391 65 Sudoměřice u Bechyně, který je zřizovatelem právnické osoby s názvem Základní škola 
a Mateřská škola Sudoměřice u Bechyně se sídlem č.p. 64, 391 72 Sudoměřice u Bechyně, jako dalšího 
účastníka řízení, doručenou dne 16. 8. 2021 ve věci zápisu Školní jídelny - výdejny, jejíž činnost bude 
vykonávat právnická osoba s názvem Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice u Bechyně do 
rejstříku škol a školských zařízení, a na základě § 143 odst. 1 a podle § 148 odst. 1 zákona č. 561/2004 
Sb. rozhodl této žádosti  

vyhovět.  

 

S účinností od 1. 9. 2021  

 
se do školského rejstříku zapisuje:  
 
 Školní jídelna – výdejna   IZO: 181 123 738  
nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 30 
 
 
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  
 1. č.p. 100, 392 01 Vlastiboř 
 
 
 
 
den zápisu do rejstříku: 25. 8. 2021 
den zahájení činnosti: 1. 9. 2021 
 
 
č. j. KUJCK 93509/2021 -1-   

*KUCBX010C917* 
KUCBX010C917 



 
k č. j. KUJCK 93509/2021 -2-   

 
činnost školského zařízení bude vykonávat právnická osoba  
 Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice u Bechyně  

  

 
 identifikátor právnické osoby: 600 064 646  IČO: 60 062 011  
právní forma:  příspěvková organizace  
  
adresa:  č.p. 64 

391 72 Sudoměřice u Bechyně  
 
 
 
 

Poučení  

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení 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 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u Krajského úřadu Jihočeského kraje 
a rozhoduje o něm Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podané odvolání má v souladu 
s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. odkladný účinek. Podání odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné.  

 
 
 

 

 
 
 

Ing. Hana Šímová 
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy  

 
 
 
 
Doručí se:  

 
 
 
Základní škola a Mateřská škola 
č.p. 64 
391 72 Sudoměřice u Bechyně 
Identifikátor datové schránky: 2yufxps 
 
Obec Sudoměřice u Bechyně 
Bežerovice č.ev. 105 
391 65 Sudoměřice u Bechyně 
Identifikátor datové schránky: b9gb6mg   
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