
 

 

 

 
Č. j. MSMT-3797/2021-4 
Praha, březen 2021 
 

Rozhodnutí 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě žádosti Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Metropol, s.r.o. (dále jen „vzdělávací instituce“) ze dne 1. února 2021 doplněné dne 8. března 
2021 o zápis do seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou 
(dále jen „seznam“) v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů, a § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

zařazuje 

vzdělávací instituci do seznamu s účinností od 1. září 2021 do 31. srpna 2024 takto:  
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Metropol, s.r.o., Nitranská 1459/11, 130 00 Praha 3, 
IČ: 24659452 
Místo výuky: Nitranská 1459/11, 130 00 Praha 3, 
vyučovaný jazyk: anglický (1 kurz),  
vyučující: Ing. Martina Boroňová, Mgr. Jindřich Bartoň. 

Odůvodnění 

Vzdělávací instituce splnila podmínky pro zápis do seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté 
kurzy cizích jazyků s denní výukou v souladu s § 15 zákona č. 117/1995 Sb. a vyhláškou č. 19/2014 Sb., 
o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového 
pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou.  

Vzdělávací instituce se zařazuje do seznamu za předpokladu, že počet odborně kvalifikovaných 
vyučujících bude odpovídat předpokládanému počtu účastníků po dobu trvání celého kurzu s jednou 
cílovou úrovní (ustanovení § 4 odst. 3 vyhlášky č. 19/2014 Sb.) a osvědčení o úspěšném ukončení kurzu 
vydané vzdělávací institucí bude obsahovat odkaz na vyhlášku č. 19/2014 Sb.   

Poučení 

Proti Rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. rozklad 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.      

 
 Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D. 

                                                      ředitel odboru 
 
 
 
 
Vážená paní 
Bc. Kateryna Novakovska 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Metropol, s.r.o. 
Nitranská 1459/11 
130 00 Praha 3, D.S.: 79hpc5k 
 

Odbor středního, vyššího odborného 
a dalšího vzdělávání  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 529/5 
118 12 Praha 1 
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