Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy
Karmelitská7, tl& |2Praha 1 _ Malá Strana

V Praze dne26.11.2009
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462/O9-24/L 024

RoZHoDNUTÍ
Ministerstvo školství,mládeŽe a těloýchovy posoudilo žádost Žadate|e Kolpingova
rodina Smečno, U Zfullku 5' 273 05 Smečno, ze dne 14. 9. 2009, o udělení akreditace na
základě $ 108 zékona ě.43512004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhlášky č. |7612009 Sb., kterou se stanoví náleŽitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího
programu' otgarizace vzděLávám v rekvďifikaěním zaŤízent a způsob jeho ukončení,
avsouladus$ 108odst.3 zěkonač.43512004 Sb.a$ 67zákonač.500/2004Sb.,správnířád
uděluje akreditaci
vzdělávacímu prograr_nu ŽadattďeKolpingova rodina Smečno, IJ Zámku 5,273 05 Smečno
pro tuto pracovní činnost:

-

ZékJady obsluhy osobďho počítďe (v rozsahu 40 hodin teoretické vyuky)

Platnost akreditace se stanoví do 26.

ll.2012.

Na zrákladě udělené akreditace je žaflalcl- povinen vJdávat absolventům kurzu po

úspěšnémukončenívzdéIávénípro výše uvedenou pracovní ěinnost osvědčenío rekvalifikaci
s celostátní platností.

Pověření pro kwsy výpočetnítechniky se uděluje za předpokladu, Že na 1 účastníka
kursu bude při qiuce 1 poěítač.

odůvodnění
ŽadateL splnil podmínky pro udělení akreditace v souladu s $ 108 odst.2 zdkona
43512004 Sb., o zaměstnanosti, ve zlllění pozdějších předpisů, a vyhláškou č.17612009 Sb.,
kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu' organizace
vzdéLávéni v rekvalifikačním zaŤízeni a způsob jeho ukončení.

Ministerstvo školství, mládeže a tělov'ýchovy ověřilo způsobilost žadatele k provádění
rekvaliťrkace pro vymezené pracovní ěinnosti s přihlédnutím k urovni odborné a pedagogické
kvalifikace vyučujících,stavu projektové přípravy vzděIávacich aktivit, zajištění a vybavení
učeben.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí můŽe účastníkřízenípodat podle $ 152 odst. I zákona
č.500Da04 Sb.' správní řáď, rozklad' ve kterém se uvede, vjakém rozsahu se rozhodnutí
napadá a dáIe namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení,
jeŽ mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznátmení. Rozklad se podává
u Ministerstva školství, m7ádeže a tělovýchovy a rczhoduje o něm ministryně šŘolství,
mládeže a tělovýchovy. Podaný rczklad má v souladu s ustanovením 85 odst. 1 zákona
$
č.500/2004 Sb. odkladný úěinek. Podání rozkladu jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.
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Učastníkňzení ($ 27 odst.

l

zákona č. 500/2004 Sb.):

U Zánku 5, 273 05 Smečno, IČ: 709 29 688, e-mail:
morrika.martinikova@dumrodin.cz, korespondenční adresa: Tomanova 167I,274aI Shný
Kolpingova rodina Smeěno,

