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Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy
Odbor středního, vyššíhoodborného a dalšíhovzdělávání
oddělení dalšíhovzdělávání
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha ]_

číslojednací
MSMT-10521 /2021,-2

Vyřizuje/Telefon
Marian DobiášlBa 811 288
Datum 03.06. 2021
ROZHODNUTÍ

Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy, Karmetitská 529/5, Malá Strana, 7I8 t2 Praha 1, lČ:00022985
posoudilo žádost žadatele lng. Zdenka Brzobohatá, Hluboká 8213, 639 00 Brno, lČ: 46265228 ze dne
14. 04.202t oudělení akreditace na základě §108 zákona č.435/2OO4 Sb., ozaměstnanosti, veznění
pozdějších předpisů a vyhlášky č.176/2009 Sb,, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího
programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízenía 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 lng, Zdenka Brzobohatá, Hluboká 82/3, 639 00 Brno, lČ: 46265228 ze dne
t4.04.2O2L pro tuto pracovní činnost:
Mzdové účetnictví(v rozsahu 80 hodin teoretické výuky)

na dobu 3 let ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

odůvodnění
Žadatel splnil podmínky pro udělení akreditace v souladu s § 108 odst. 2 zákona o zaměstnanosti a vyhlášky
č. 17612009 Sb, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ověřilo způsobilost žadatele k provádění
rekvalifikace pro vymezenou pracovní činnost s přihlédnutím k úrovni odborné a pedagogické kvalifikace
vyučujících,stavu projektové přípravy vzdělávacích aktivit, zajištění a vybavení učeben.

tel. ústředna: +42O234 811 111
Podatelna pro veřejnost: Po - Pá 7:30 - 15:30
Elektronická podatelna: posta @ nnsrnt.ce
WWW"m§řnt.cu
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Poučení

Proti tomuto rozhodnutí můžeúčastníkřízení podat rozklad podle ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu,
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení,ježmu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dnejeho oznámení. Rozklad
se podává u Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy a rozhoduje o něm ministr školství,mládeže

ve kterém se uvede,

a

tělornichovy. Podání rozkladu jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

M9r. Monika
Měšťanová

Digitálně podepsal Mgr.
Monika Měšťanová
Datum: 2021.06.03
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Mgr. Monika Měšt'anová
vedoucí oddělení dalšího vzdělávání

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
lng. Zdenka Brzobohatá, Hluboká 82/3,639 00 Brno, lČ:46265228, email: brzo@brzo.cz

tel. ústředna:+42O234 811 111
Podatelna pro veřejnost: Po - Pá 7:30 - 15:30
Elektronická podatelna: posta @ msmt.cz
WWW.m§nŤt"cZ

