
JlruoŘlcH Fnvč
náměstek ministra škoIstyí, mládeže a tělovychovy

V Praze dne ,I'Í .a ezna 2OL4
č. j.,MšMT-980I/2oL4

RozHooruurí

Ministerstvo školství, mládeže a tělou chovy v souladu s 13 odst. 3 a 183 odst. ]. zákona

č.56L/2Oo4 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školskt
zákon), a 67 zákona č,5OO|2OO4 Sb., správní ád, ve zněnípozdějších p edpis ,

povoluje

Základní škole Říčany, Bezručova 94, okres praha-u chod, tČ ogsg+Za3 (dále jen ,,škola") vyučovat od
t, zá í 2013 vyučovací p edměty matematika, prvouka, hudební v chova, u tvarná v chova, tělesná
vlichova a pracovníčinnosti v anglickém jazyce, a to p i splnění těchto podmínek:

1) Ve t ídách, kde se bude vyučovat matematika, prvouka, hudební v chova, v,tvarná v chova,
tělesná rn chova a pracovní činnosti v anglickém jazyce, bude probíhat vl uka podle školního
vzdělávacího progra m u.

2) Vyučovat v anglickém jazyce se bude pouze v p edmětech
v}itvarná vlichova, těIesná v chova a pracovní činnosti
následujícího p ehIedu:

matematika v anglickém jazyce
].. a 3. ročník: hodinová dotace 2,5 hodiny t, dně

2., 4. a 5. ročník: hodinová dotace 2 hodiny t,idně

prvouka v anglickém jazyce
1. a 2. ročník: hodinová dotace ]. hodina t, dně

3. ročník: hodinová dotace ].,5 hodiny t, dně

hudební vr chova v anglickém jazyce

3. - 5. ročník: hodinová dotace 0,5 hodiny t,idně

vr tvarná vr chova v ang|ickém jazyce

3. - 5. ročník: hodinová dotace 0,5 hodiny t, dně

tělesná v, chova v anglickém jazyce

1. - 5. ročník: hodinová dotace ]" hodina t,idně

matematika, prvouka, hudební vychova,
s hodinovou dotací a v ročnících dle



pracovní činnosti v anglickém jazyce

1. - 5. ročník: hodinová dotace 0,5 hodiny týdně

a) škola zajistí zvládnutíterminologie předmětů s výukou v cizím jazyce také v jazyce Českém.

4) Na vysvědčení bude u názvů vzdělávacího programu uveden text: ,,Výuka předmětŮ matematika,

prvouka, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova a pracovní Činnosti Probíhala
v anglickém jazyce podle Rozhodnutí MŠMT č. j,: MSMT-98Otl20t4 ze dne března 201,4,"

5) povolení výuky předmětů matematika, prvouka, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná

výchova a pracovní činnosti v anglickém jazyce nezakládá nárok na přidělení dalŠÍch prostředkŮ

rozepisovaných a poskytovaných podle § 1,60 až 1_62 školského zákona.

6)Výuka předmětů v cizím jazyce musíbýt zajištěna pedagogickými pracovníky s odbornou kvalifikací

pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonávají, a s dosaženou minimálníjazykovou Úrovní Cl
vymezenou Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky.

z) škola oznámí změny všech údajů, na základě ktených bylo vydáno toto rozhodnutÍ, Ministerstvu

školství, mládeže a tělornýchovy do 10 pracovních dnů od účinnosti změny.

odůvodnění

Rozhodnutí se vydává na základě žádosti školy ze dne 3. 3. ZO1,4, Žádost obsahovala vŠechny

náležitosti stanovené v čl. 2 Výnosu č. 9/ZOL3, kterým se upravuje postup při povolování výuky

něktených předmětů vcizím jazyce č. j.: MSMT-4ffi5a/2OL3, a sice: přehled předmětŮ vyuČovaných

v anglickém jazyce s týdenní hodinovou dotací, personální zajištění výuky předmětŮ v anglickém

jazyce, finanční zajištění výuky předmětů vanglickém jazyce, kladné stanovisko zřizovatele Školy a

školské rady,

Na základě výše uvedených skutečností se škole povoluje vyuČovat předměty matematika, prvouka,

hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova a pracovní Činnosti v anglickém jazyce, a to

s účinností od L. záYi 2014. podmínkou poskytovánívýuky těchto předmětŮ v cizím jazyce stanovenou

přímo školským zákonem (§142 odst. 1) je soulad se zápisem Údaje podle § L44 odst. 1 PÍsm. h)

školského zákona v rejstříku škol a školských zaiizení. Ministerstvo ŠkolstvÍ, mládeŽe a tělovýchovy

proto po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 149 odst. 5 Školského zákona

zapíše změnu v údaji v rejstříku škol a školských zařízeni podle § 1-44 odst. 1 písm. h) Školského

zákona.

Poučení

proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 152 zákona č. 2OO/20O4 Sb. u Ministerstva ŠkolstvÍ,

mládeže a tělovýchovy rozklad, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutÍ.

Základní škola Říčany
Mgr. Marie Lejčková
editelka škoIy

Bezručova 94, Radošovice
25101 Řičany


