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DODATEK Č1 KE SMLOUVĚ 
Č. DOT/61/05/010862/2020 

O POSKYTNUTÍ DOTACE MEZI 
Magistrátem hlavního města Prahy 

a ' 
1. ScioŠkolou Praha - základní školou, 

NA ŠKOLNÍ ROK 2O2O/2O21

1. Scioškola Praha - základní škola, s.r.o.

Pobřežní 658/34, 186 00 Praha 8

Raiffeisenbank, 9.5.

555333116/5500

(dále jen „subjekt")



I.

zá kladní škola

forma vzdělávání %

60

b) typu Školského zařízení

Školní družina
 

předpokládaný počet žáků %

120

předpokládaný počet žáků K

60

II.
Ostatní ustanovení zůstávají v platností.

2

na činností výchovně vzdělávací podle

o) druhu školy

předpokládaný 1 nejvyšší povolený 
počet žáků "

260

ČI. III • 
Rozsah poskytované dotace

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

nejvysší povolený počet
______ žáků*________

185ve školském zařízení
* poďe § 144 odst. i pi$m. e) zákona i 561/200 Sb.,
Bkofský zákon}, ve znění pocdějšich předp<$ů

školní klub

počet žáků
140

nejvyšší povolený počet 
___ žáků*______

__________________ 20__________ |_______ 20 " __
S61/2Q04 $0. o píoflJkolnim. základním, $tředn>m. vyššim odborném a jiném vzděláváni

___________________ ,________________________ 60 !
0 předškolním, základním, středním, vyššim odborném a jiném vzdělávání

I____________  
| ve školském zařízení

• podlí* § 144 od$t. 1 pism. e) záfcena i. 
(školský zákon), «e zněni pozdéjškh předpisů zákon)

Tímto dodatkem se na základě rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy 
ze dne 1. 9. 2020, č. j. MHMP 1329128/2020, $p. zn. S-MHMP 1277320/2020, ve smyslu 
zákona Č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 
zařízením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), mění znění čl. III Rozsah 
poskytované dotace, takto:

ve Škole:
í_v oboru:_______   
j 79-01-C/01 Základní Škola___________ | denní 140 | 260 ~ | ~ 60 |

podle § 144 odst. 1 písm. el a f) zákona č 561/2004 Sb.. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
Iškolský zákon}, ve zněni pozdějších předpisú



V Praze dne 23. 9. 2020

20 MHMP

3

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu 'obou smluvních stran a účinnosti 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 smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

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 znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. 
Praha.
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