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1-1Á/,7l.1.
ROZHOD\UTi

Ministerstvo škoiství. m]ádeže a tčlovýchovy posoudilo Žádost žadatele Parcon &
Pařtner' v.o.s.' Kavčíplácek 121' 500 03 Hradec Králové 3, ze dne 15' 8' 2011. o udě]eni
akeditace na základě $ 108 zákona č' 435/2004 sb'' o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů' a r1hlášky č. 176/2009 Sb., ktelou se stanoví ná]eŽjtosti Žádosti o akeditaci
r'zdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekva1iťrkačnímzařízení a způsob jeho
ukončení,avsouladussl08odst.3zákonač.'135/2004Sb.a$67zákonač'500/2004sb..
splávní řád

uděluje akleditaci
vzdělávacímu programu Žadatele Parcon & Partner, v.o.s.. Kavčíplácek 121, 500 03 Hradec
Králové' pro tuto placovni činnostI
Účetnictví (v lozsahu 160 hodin teoretické výuky)

PlatÍost akreditace

se

stanoví do 19. 10. 2014.

Na zríkladě udělené akeclitace je

Žadatel povinen vydávat absolventůnr kurzu
pro výše uvedenou pracovní činnost

po úspěšnémukončenívzdělávacího programu
o rekvalifikací" s ceIostátní platnosti.

',osvědčení

Za dodtžo.rár:i úrovně, obsahu a podminek vzdělávání v rekvaliťrkačníchkurzech
podle akeditovaného \'zděiávacího projektu odpovídá výše uvedený subjekt. o jakýchkoliv
zménách souvisejících realizací akeditova!ého vzdělávacího pro$amu oproti
piedloženémuprojektu. je výšo uvedený subjekt povinen neprodleně informovat odbol VoŠ
a da1šíhovzdělávriní Ministelstva školství' n]ládeŽe a tělovýchovy'

s

odůvodnění
Žadatel splnil podmíI (y plo udělerrí akeditace v souladu s s 108 odst.2 zákona
435/2004 Sb'' o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č' 176/2009 sb'.
kterou se stano!í náLeŽitosti žádosti o abeditaci vzdělávacího programu' olganizace
vzdě1ávríní v rekvali1'ikačnítrr zařízení a způsob jeho ukončení.
Ministerstvo školství' m1ádeže a tělovýchovy ověřilo zpťrsobilost Žadatele k provádění
rekvalifikace pro vylltezenou placovní čiIliost s přihlédnutím k irovni odbomé a pedagogické
kvalifikace r'1'rrčrrjících,stavu proiektové příprav]' vzdělávacích aktivit, zajištěni a výbáueni
učeben.

Poučení
$ 152 odst' 1 zákona
jakém
tozsa}ru se roz}odnutí
č- 500/2004 Sb., správní řád, rozklad' ve kterém se uvede, v
napadá a diíle namitaný rozpol s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení,
jei mu předchrízelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení' Rozklad se podává
u Mini,t"i.tuu škol.tví,mládeže a tělovýchovy a rozhoduje o něm ministr školství, mládeže
a tělovýchovy' Podaný rozklad má v souladu s ustanovením $ 85 odst' 1 zákonaje
č.50o/2óo4 Sb' odk]adný účinek'Podání rozkladu jen proti odůvodnění ťozhodnutí

Ploti tomuto rozhodnutí můžeúčastníkřízení podat podle

nepiípustné.

.*,/,,,/--/
Mgr' Jakub
ředitel odboru

Účastník řízení (s 27 odst-

1

Stárek

VoŠa dalšíhovzdělávlííí

zríkona č. 500/2004 Sb'):

PaÍCon & Partrrel, v.o.s.' Kavčíplácek 121' 500 03 Hradec Králové 3' IC: 684 25 264, e'mail:
info@,parcon. cz

