
 

 

 

 
 

M I N I S T E R S T V O  Š K O L S T V Í ,  M L Á D E Ž E  A  T Ě L O V Ý C H O V Y  
Karmel i t ská  529/5 ,  118 12   P rah a 1  –  Malá  St rana  

 
 

Praha, 30. dubna 2020 
Č. j.: MSMT-2751/2020-4 

 
R o z h o d n u t í 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 
(dále jen „ministerstvo“) jako věcně příslušný správní orgán, podle § 38 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 67 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

p o v o l u j e 

plnění povinné školní docházky v zahraniční škole s názvem The Ostrava International School 
zřízené na území České republiky cizím státním občanem a jejíž činnost vykonává The Ostrava 
International School, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, IČ: 02815303, a to od 1. září 
2020 na období pěti (5) let, tedy do 31. srpna 2025. 

O d ů v o d n ě n í 

Zahraniční škola The Ostrava International School (dále také „TOIS“), kterou zastupuje jednatel 
společnosti pan Charles Burrit Gray, podala podle § 38a školského zákona žádost o povolení 
plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území České republiky. Žádost byla 
doručena ministerstvu v zákonné lhůtě dne 15. 1. 2020. Žadatel doložil náležitosti, které 
stanovuje § 38a odst. 3 a v souladu s odst. 4 školského zákona. Správní orgán na základě 
kompletního souboru dokumentů a vyžádaných stanovisek rozhodl o vydání kladného 
rozhodnutí ve věci povolení plnění povinné školní docházky. Rozhodnutí se vydává na základě 
těchto dokumentů: 
1. dokument podle § 38a odst. 3 písm. a) školského zákona, kterým je výpis z obchodního 
rejstříku ze dne 5. 12. 2019, 
2. dokument podle § 38a odst. 3 písm. b) školského zákona, tj. vzdělávací program 
„Vzdělávací program TOIS“, v anglickém jazyce „TOIS Curriculum“ pro 1. a 2. stupeň ZŠ, podle 
kterého budou žáci plnit povinnou školní docházku, 
3. dokumenty podle § 38a odst. 3 písm. c) školského zákona, kterým je dopis z Ministerstva 
zahraničních věcí Spojených států amerických (United States Department of State) ze dne 
10. 4. 2018, v němž ředitel odboru pro zahraniční školy (Office of Overseas Schools) pan 
Thomas P. Shearer potvrzuje, že akreditace NEASC/CIE je uznávána ministerstvem školství 
USA, tedy U.S. Department of Education, a zároveň dopis ředitele NEASC/CIE pana J.C. 
Bradleyho ze dne 4.12.2019 o akreditaci TOIS, dále dopis výkonného ředitele rady National 
Council for Private School Accreditation (USA) pana C. J. Petryho ze dne 12. 11. 2019, který 
dokládá, že škola TOIS splňuje podmínky akreditace CIS (doložena dopisem Jane Larsson 
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z 9.11.2019) , a proto splňuje nejvyšší regionální standardy, pravidla a postupy pro školy v USA 
a doklady o vzdělání jsou uznatelné bez dalšího, 
4. dokument podle § 38a odst. 3 písm. d) školského zákona, tj. vzory všech vysvědčení nebo 
jiných dokladů o vzdělání, které škola vydává (PYP a MYP Term 1/2 Report), 
5. dokument podle § 38a odst. 3 písm. e) školského zákona, kterým je 1) výpis z obchodního 
rejstříku ze dne 5. 12. 2019, 2) výpis z veřejné části živnostenského rejstříku ze dne 5. 12. 
2019, 3) akreditace uvedené pod písmenem c), tj. NEASC/ CIE a CIS, 4) dopis od pana J. 
Sauera, manažera IB World Schools dne 15. 11. 2019 o tom, že škola je pod kódem IB School 
Code: 006275 akreditována pro program PYP, MYP, i DP (International Baccalaureate 
Primary Years Programme, Middle Years Programme, Diploma Programme), 
6. dokument podle § 38a odst. 3 písm. f) školského zákona, tj. rámcový popis personálního 
a materiálního zabezpečení výuky, doklady osvědčující užívací právo žadatele k prostorám, 
v nichž bude probíhat výuka, a doklady osvědčující, že tyto prostory lze v souladu s právními 
předpisy užívat k danému účelu, jedná se o prostory na adrese Ostrčilova 19/2925, 
Ostrčilova 11 a Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 
7. dokument podle § 38a odst. 3 písm. g) školského zákona, tj. údaj o nejvyšším možném 
počtu žáků v navrhovaném místě uskutečňování výuky v celkovém počtu 290 žáků, jak plyne 
z prohlášení jednatele ze dne 14.1.2020, podpořeného stanovisky Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 
a na základě kladného stanoviska Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje ze dne 17. 2. 2020 a odborného posudku Národního pedagogického 
institutu České republiky ze dne 10. 2. 2020, že vzdělávací program školy není v zásadním 
rozporu s principy RVP a není v rozporu s právním řádem ČR, s cíli a zásadami vzdělávání 
stanovenými v § 2 školského zákona. Škola má pro uskutečňování vzdělávání dostatečné 
materiální a personální zabezpečení srovnatelné s podmínkami pro činnost škol zapisovaných 
do rejstříku škol a školských zařízení. Nelze posoudit soulad činnosti školy s dlouhodobým 
záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, protože Dlouhodobý záměr vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy  ČR na období 2019-2023 o problematice zahraničních škol na 
území  ČR nehovoří. Na základě výše uvedených skutečností správní orgán prvního stupně 
neshledal důvod pro nevyhovění žádosti. Škola je povinna zajistit plnění ustanovení § 38a odst. 6 
školského zákona. 

P o u č e n í 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 152 zákona 
č. 500/2004 Sb. 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. 
Podání rozkladu jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
„otisk úředního razítka“                     PhDr. Karel Kovář, Ph.D., v. r. 

náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže 
 
 

Rozdělovník: 
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