
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 

V Praze dne 19. 2. 2021 
č. j. MSMT-4255/2021-2

Rozhodnutí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo 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 19. 2. 2021 žádost Jednoty bratrské se sídlem Boženy Němcové 54/9, Liberec 
V-Kristiánov, 460 05 Liberec, který je zřizovatelem právnické osoby s názvem Střední škola pedagogická 
a sociálně právní a střední zdravotnická škola Jana Blahoslava se sídlem č.p. 349, 463 62 Hejnice, 
doručenou dne 26. 10. 2020 ve věci zápisu do rejstříku škol a školských zařízení, a na základě § 143 odst. 
2 a podle § 148 zákona č. 561/2004 Sb. rozhodlo této žádosti 

vyhovět.

S účinností od 1. 9. 2021,

pokud do této doby budou Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy doloženy doklady požadované 
dle § 147 odst. 1 písm. g) a  j) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. doklad osvědčující 
vlastnické nebo užívací právo právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy a školských zařízení, 
k prostorám, kde bude uskutečňováno vzdělávání a školské služby a pokud do této doby nabude právní 
moci rozhodnutí o zápisu právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy a školských zařízení do 
rejstříku školských právnických osob,

se do školského rejstříku zapisuje: 

1) Střední škola IZO: 181 119 463

Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: 
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53-41-H Ošetřovatelství
1. 53-41-H/01 Ošetřovatel

denní forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:

délka vzdělávání: 3 r. 0 měs.
60

68-43-M Veřejnosprávní činnost
2. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

denní forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:

délka vzdělávání: 4 r. 0 měs.
120

75-31-M Předškolní a mimoškolní pedagogika
3. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

denní forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:

délka vzdělávání: 4 r. 0 měs.
120



činnost škol a školských zařízení bude vykonávat právnická osoba 
Střední škola pedagogická a sociálně právní a střední zdravotnická škola Jana 
Blahoslava

identifikátor právnické osoby: 691 014 701 IČO: neuvedeno
právní forma: školská právnická osoba

adresa: č.p. 349
463 62 Hejnice

adresa el.
pošty:

info@ssjb.cz; klas@jbcr.cz

Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. 
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nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 340

místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 
1.
2.

č.p. 349, 463 62 Hejnice
Lázeňská 416, 463 62 Hejnice

den zápisu do rejstříku: 18. 2. 2021
den zahájení činnosti: 1. 9. 2021

75-41-L Sociální činnost
4. 75-41-L/51 Sociální činnost

denní forma vzdělávání (nást.)
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:

délka vzdělávání: 2 r. 0 měs.
40

2) Domov mládeže IZO: 181 119 498
nejvyšší povolený počet lůžek ve školském zařízení: 45

místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 
1. č.p. 435, 463 62 Hejnice

den zápisu do rejstříku: 18. 2. 2021
den zahájení činnosti: 1. 9. 2021

3) Školní jídelna IZO: 181 119 480
nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 340

místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 
1. Lázeňská 416, 463 62 Hejnice

den zápisu do rejstříku: 18. 2. 2021
den zahájení činnosti: 1. 9. 2021
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Odůvodnění

S účinností od 1. 9. 2021, pokud do této doby budou doloženy doklady dle § 147 odst. 1 písm. g) a j)  
školského zákona, tj. doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo právnické osoby, která bude 
vykonávat činnost školy a školských zařízení, k prostorám, kde bude uskutečňováno vzdělávání a školské 
služby a pokud do této doby nabude právní moci rozhodnutí o zápisu právnické osoby, která bude 
vykonávat činnost školy a školských zařízení do rejstříku školských právnických osob, byly rozhodnutím č.j. 
MSMT-4255/2021-2 ze dne 19. 2. 2021 do rejstříku škol a školských zařízení zapsány střední škola, školní 
jídelna  a domov mládeže, jejichž činnost bude vykonávat právnická osoba Střední škola pedagogická 
a sociálně právní a střední zdravotnická škola Jana Blahoslava. 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, rozklad, 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. Rozklad se podává u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
a rozhoduje o něm ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Podaný rozklad má v souladu s ustanovením 
§ 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. odkladný účinek. Podání rozkladu jen proti odůvodnění rozhodnutí je 
nepřípustné. 

Mgr. Jaromír Beran
zástupce náměstka pro řízení
sekce vzdělávání a mládeže

Zasílá se:
Jednota bratrská
Boženy Němcové 54/9
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec

Ředitel: Bc. Tomáš Vágner, M.S.Ed, narozen 28. 2. 1974
adresa trvalého pobytu:

Polní 633
Liberec XII-Staré Pavlovice
460 01 Liberec

Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby.

zřizovatel: Jednota bratrská
právní forma: církev, náboženská společnost, IČO: 47 475 111

adresa: Boženy Němcové 54/9
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec

adresa el.
pošty:

jbcr@jbcr.cz


		2021-02-23T18:47:33+0100
	Mgr. Jaromír Beran




