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DODATEK Č. 13-

KE SMLOUVĚ Č DOT/61/01/008182/2017 

O POSKYTNUT! DOTACE MEZI 

Magistrátem hlavního města Prahy
a

Soukromou střední školou cestovního ruchu
ARCUS, s.r.o.

NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Smluvní strany:

Magistrát hlavního města Prahy 

Mariánské náměstí 2,110 00 Praha 1

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

bankovní spojení: Česká národní banka

20095-1119011/0710

1.
se sídlem: 

zastoupený:

č.ú.:

(dále jen „MHMP")

Soukromá střední škola cestovního ruchu ARCUS, s.r.o. 

Kardašovská 691,198 00 Praha 9 

jednatelem RNDr. Josefem Závětou, CSc.

25 614 851

2.

se sídlem: 

zastoupená:

IČO:

bankovní spojení: 

č. ú.:

(dále jen „subjekt")
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Tímto dodatkem se na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
č. j. MSMT-37294/2016-2 ze dne 31. 1. 2017, ve smyslu zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování 
dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon"), mění ČI. III Rozsah poskytované dotace takto:

ČI. III

Rozsah poskytované dotace

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

na činnosti výchovně vzdělávací podle 

a) druhu školy 

střední škola
nejvyšší povolený 
počet dětí, žáků 

a studentů *

předpokládaný 
počet dětí, žáků 

a studentů
forma vzdělávání %

ve škole: 163 200 60
v oboru:
65-42-M/02 Cestovní ruch 102 135 60
82-41-M/17 Multimediální tvorba 6061 135

* podle § 144 odst. 1 písm. e) a f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon)

b) příplatků na individuální integraci dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami podle počtu individuálně integrovaných; v případě škol, tříd, oddělení a studijních 
skupin zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona se vychází z normativů pro příplatky 
na zdravotní postižení a podpůrných opatření, jsou-li přiznána podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., 
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

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) zajistí hl. m. Praha.
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IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s účinností od 1. 9. 2017.
i

V Praze dne 27. 2. 2017 _-----

Soukromá střední Škola cestovního ruchu ARCUS, 
Kardašovská 691 
198 00 PRAHA 9

s.r.o.
/

ITEvmT'

za subjektza MHMP
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