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STEJNOPIS C.

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ 

Č. DOT/61/05/010847/2020 

O POSKYTNUTÍ DOTACE MEZI 

Magistrátem hlavního města Prahy

/
í-

a
4. ScioŠkolou Praha - základní školou, s.r.o. 

NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Smluvní strany:

Magistrát hlavního města Prahy 

Mariánské náměstí 2,120 00 Praha 1

Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru Školství, mládeže a sportu 
Magistrátu hlavního města Prahy

bankovní spojení: Česká národní banka

20095-1119011/0710

1.

se sídlem:

zastoupený:

c. u.:

(dále jen „MHMP")

4. ScioŠkola Praha * základní Škola, s.r.o. 

Pobřežní 658/34, 186 00 Praha 8

2.

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

bankovní spojení: Raiffelsenbank, a.s.

456745/5500

07 231881

i. Cl:

(dále jen „subjekt"}
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I.

Tímto dodatkem se na základě žádosti subjektu ze dne 6. 10. 2020 a rozhodnutí Ministerstva 
Školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 1. 9, 2020, Č. j. M5MT-38435/2019-11, ve smyslu 
zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a Školským 
zařízením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), mění 2něnf čl Jíl Rozsah 
poskytované dotace, takto:

Čl. III
Rozsah poskytované dotace

Na základě splnění podmínek uvedených v Čl. il'MHMP stanoví procentní podíl z normativu 
podle § 4 odst. 5 zákona:

na činnosti výchovně vzdělávací podle 

a) druhu školy

základní Škola
předpokládaný nej vyšší povolený 
počet dětí. žáků počet dětí, žáků 

a studentů
forma vzdělávání %

9 studentů "
ve škole: 120 200 60
vobory:

79-01-C/01 Základní škola denní 120 200 • 60
* podle & 144 odst 1 pism e) 3 f) jakona Č $61/2004 $b , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 3 jiném vzdélaváňi 
(školský tákon)

b) typu Školského 2oři2eni 

školní družina
předpokládaný počet dětí, ! nej vyšší povolený počet 

žáků a studentů dětí, Žáků a studentů " %

ve školském zařízení 15 15 60
• podle § 344 odst. 1 plsm. e) iSkona c. S61/2004 Sb 
(škohkýřikon)

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném e jiném vzděláváni

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje v pěti výtiscích, z nichž MHMP obdrží tři a subjekt dva výtisky.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů, zajistí hl. m. 
Praha.

2



IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinností dnem 
uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smfuv (2ékon 
o registru smluv), ve 2nění pozdějších předpisů.

V Praze dne 7. 10. 2020
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za MHMP
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