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RoZHoDNUTÍ
Ministerstvo školství, mlá.d'eže a tělouýchovy posoudilo žádost žadatele BOITEMIA
INSTITUT s.r.o.' Nad Vodovodem 2372120,100 00 Praha 10, Strašnice, ze dne 15. 1. 2OI2,
o udělení akreditace na zák7adě $ 108 zákona ě.43512004 Sb., o zaměstnanosti, ve zněru
pozdějších předpisů, a vyhlašky č.17612009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti
o akreditaci vzděIávacího programrr' orgarizace vzděIávénl v rekvalifikačním zaŤize16
azpůsob jeho ukoněení, avsouladu s $ 108 odst.3 zžkonač.43512004 Sb. a $67 zékona
'
č. 50012004 Sb., správní řád
uděluje akreditaci
vzdělávacímu progmmu žadatele BOHEMIA

INSTITUT s.r.o., Nad Vodovodem 2372l2O,

100 00 Praha 10, Strašnice pro tuto pracovní činnost:

-

ManaŽer(v rozsahu 148 hodin teoretické vyui<y)

Platnost akreditace se stanoví do 24.5. 2015.

Na základě udělené akreditace je žaďate7 povinen vydávat absolventům kurzu
po úspěšnémukončenívzďělávacího programu pro výše uvedenou pracormí činnost
,,osvědčenío rekvďifikaci" s celostátní platrrostí.
Za dodržování úrormě, obsahu a podmínek vzďělávání v rekvalifikačníchkurzech
podle akreditovaného vzděIávacího projektu odpovídá vyše uvedený subjekt. o jakýchkoliv

změnách souvisejícíchs rcalizací akreditovaného vzďélávacíIto programu oproti
předloŽenému projektu, je qiše uvedený subjekt povinen neprodleně informovat odbor
vyššíhoodborného a dalšíhovzďělávání Ministersťva školství' mládeže a těloýchovy.
odůvodnění
Žadatel splnil podmínky pro udělení akreditace v souladu s $ 108 odst. 2 zákona
ve zněru pozdějších předpisů' a vyhláškou č.17612009 Sb.,
kterou se stanoví niíleŽitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu' orgatizace
vzdělávátnt v rekvďifikačním zaiizerrí a způsob jeho ukončení.
43512004 Sb), ozaměstnanosti,

Ministersťvo školství, mládeže a těloqýchovy ověřilo způsobilost Žadatele k provádění
rekvalifikace pro v5rmezené pracormí činnosti s přihlédnutím k urovni odbomé a pedagogické
kvalffiace vyučujících,stavu projektové přípravy vzděIávacich aktiút, zajištěnía r,ybávení

učeben.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí můžeúčastníkťLzeÍL podat podie $ 152 odst. 1 zákona
č,.,5OO120O4 Sb., správní Íád, rozf,<lad, ve}Íerémse uvede, vjakém rozsahu se rozhodnutí

napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení,

jeŽ mu předchazelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho ozniímení.Rozklad se podává

roáoduje o něm ministr školství, m7ádeže a
souladu
s ustanovením $ 85 odst. I zžkona
tělovýchovy. Podaný rozklad
č.500/2004 Sb. odkladný účinek.Podání rozkladu jen proti odůvodnění rozhodnutí je
u Ministerstva školství,mládeŽe a tělovýchovy a

má v

nepřípustné.

4*-áz"uo'

PaedDr. Věra Kolmerová
odborného

Účastrrík řízení($ 27 odst. 7 zál<onač. 500/2004 Sb.):

BOHEMIA INSTITUT

s.r.o., Nad Vodovodem 2372120, 100 00 Prďra 10, strašnice, IČ:

283 84 491,, e-mul: nfo@bi.cz

