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ROZHODNUTÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1, IČ: 00022985
posoudilo žádost žadatele ze dne 15.01.2017 o udělení akreditace na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti
o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
a v souladu s § 108 odst. 3 zákona o zaměstnanosti a § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů a
uděluje akreditaci
vzdělávacímu programu žadatele pro tyto pracovní činnosti:
1) (PK; v rozsahu hodin teoretické výuky a hodin praktické výuky)
2) (PK; v rozsahu hodin teoretické výuky a hodin praktické výuky)
Platnost akreditace se stanoví do 19.09.2020.
Na základě udělené akreditace je žadatel povinen vydávat absolventům kurzu po úspěšném ukončení
vzdělávacího programu pro výše uvedené pracovní činnosti „Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím
programu“.
Před zahájením rekvalifikačního kurzu směřujícího k závěrečné zkoušce z profesní kvalifikace dle zákona
č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je vzdělávací
zařízení povinno ověřit platnost kvalifikačního standardu a kurz realizovat v souladu s ním.
Dle vyhlášky č. 176/2009 Sb., potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, vydané po ukončení
rekvalifikačního kurzu, nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky podle zákona č. 179/2006
Sb.
Za dodržování úrovně, obsahu a podmínek vzdělávání v rekvalifikačních kurzech podle akreditovaného
vzdělávacího projektu odpovídá výše uvedený subjekt. O jakýchkoli změnách souvisejících s realizací
akreditovaného vzdělávacího programu oproti předloženému projektu je výše uvedený subjekt povinen
neprodleně informovat odbor dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
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Odůvodnění
Žadatel splnil podmínky pro udělení akreditace v souladu s § 108 odst. 2 zákona o zaměstnanosti a vyhlášky
č. 176/2009 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ověřilo způsobilost žadatele k provádění
rekvalifikace pro vymezené pracovní činnosti s přihlédnutím k úrovni odborné a pedagogické kvalifikace
vyučujících, stavu projektové přípravy vzdělávacích aktivit, zajištění a vybavení učeben.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat rozklad podle ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu,
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.
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Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Bc. Daniel Vančura (nar. 20.11.1984), Puškinská 592, 28401 Kutná Hora – Hlouška, IČ: 02968606, e-mail:
info@dobryseminar.cz
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