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ROZHODNUTi

Ministerstvo školství' mládeže a tělovýchovy posoudilo Žádost žadatele Komuniké'
o.p.s.' Jaselská 778' 570 01 Litomyšl * Město, Ze dne 14. 12' 2010' o udělení akeditace na
základě s 108 zrikona č.435/2004 Sb', o zaněstnaDosti. ve znění pozdějších předpisů,
a rryhlášky č.I,76/2009 Sb., ktelou se stanoví náleŽitosti žádosti o akeditaci vzdělávacílro
programu, olganizace vzdělávání v rekvaliťrkačním zaŤízeDí a způsob jeho ukončcní'
a v souladu s $ 108 odst' 3 zákona č. 435/2004 Sb. a s 67 zákona č' 500/2004 Sb', správní řád

uděluje akreditaci

vzdělávacím programům žadatele Komuniké, o.p's., Jaselská 778. 570 01 Litomyšl Město,
plo týo placovní činnosti:

l) obsluha osobního počítače (v rozsahu 80 hodin teoretické výulry)
2) obsiuha osobního počítače (v ťozsahu 80 hodin teoretické výuky)
3) Základy obslu\ osobního poěítače (v rozsahu 40 lrodin teoretické výuky)

Platnost akleditace se stanoví do 23. 3. 20l4.

Na zikladě udělené akeditace je žadatel povinen vy-dávat absolventům kurzu po
úspěŠném trkončení vzdělávání pro výše uvedené pracovní činnosti osvědčení o rekvalifikaci
s celostátní platností'

Pověření pro kursy qipočetní techliky se uděluje za předpokladu, že Da 1 účastníka
kursu bude při výuce 1 počítač.

Odůvodnění

Žadatel splnit podmínJry pro udělení akÍeditace v souladu s $ 108 odst' 2 zákorra
435/2004 sb'' o zaměstnanosti. ve znění pozdějšíclr piedpisů, a vyhláškotl č. 17612009 Sb.'
kterou se staDoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího plog.amu' olganizace
vzdělávlání v rekvalifikačním zďízení a způsob jeho ukončení.

Ministelstvo školství, mládeže a tělovýchovy ověřilo způsobilost žadatele k provádění
rekvalifikace pro vymezené pracovní činnosti s přihlédnutím k Íuovni odborné apedagogické
kvalifikace v}.učujících. stavu plojektové připra\T vzdělávacich aktivit, zajištění a vybavení
učeben.

PoučenÍ

Za dodržování úrormě. obsahu a podmínek vzdělávání v rekvalifikačních kurzech podle
akreditovaného vzdělávacího projektu odpovídá výše uvedený subjekt' o jakýclrkoliv
změnách souvisejících s lealizací akeditovaného vzdělávacího programu oproti
předloženému projektu, je Úše uvedený subjekt povineÍ neprodleně informovat odbor
dalšího vzdělár'ríní Ministerstva školství. mládeže a tělovýchovy.



Proti tomuto rozhodnutí může írčastník řízení podat podle s 152 odst' 1 zákona

č.5oo/2004 Sb.' správní řád. rozklad, ve ktelén se uvede' vjakém tozsahu se rozhodnutí

napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení.
jeŽ mu přcdcháZelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Rozklad se podává

u Ministelstva školství' mládeže a tělovýchovy a rozhoduje o něm miíistr školství, mládeže

a tělovýchovy' Podaný rozklad má v souladu s ustanovením $ 85 odst. l zakona

č' 500/2004 sb' odkladný účinek' Poclárrí rozkladu jen proti odůvodnění rozhodnutí je

nebříDustné.
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Účastník řízení ($ 27 odst. 1 zakona č. 500/2004 Sb'):

Komuniké' o.p's', Jaselská 778, 570 01 Litomyšl
komuniké@email.cz

- Město, 28'7 95 9'17, e-lÍraIll


