
  

  

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana 

Č.j.: MSMT- 28242/2021-4-957 

 

 

ROZHODNUTÍ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: Vyšší odborná škola 

pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, IČO 65269616, se sídlem 

1.máje 221/10, 767 01 Kroměříž, č.j.: MSMT- 28242/2021-1-957 ze dne 19.10.2021 o udělení 

akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo takto: 

uděluje akreditaci 

instituci: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 

IČO: 65269616 

sídlem: 1.máje 221/10, 767 01  Kroměříž 

 

k provádění vzdělávacího programu a vydávání osvědčení o jeho absolvování:  

 

Online aplikace využitelné v pedagogické praxi 

Platnost akreditace se stanoví do 05.01.2025. 

Odůvodnění 

 

Žadatel, Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 

který podal žádost dne 19.10.2021, splnil podmínky pro udělení akreditace v souladu s § 27 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ověřilo způsobilost uvedeného subjektu 

k provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků 

s přihlédnutím k úrovni odborné a pedagogické kvalifikace lektorů a stavu projektové přípravy 

vzdělávacích aktivit. 

 

Za dodržování úrovně a obsahu vzdělávání ve vzdělávacích kurzech podle posouzeného 

vzdělávacího projektu odpovídá výše uvedený subjekt. 
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Program je akreditován v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 

pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. 

 

Poučení 

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Rozklad se 

podává u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a rozhoduje o něm ministr školství, 

mládeže a tělovýchovy. 

  

V Praze dne 05.01.2022 

(otisk úředního razítka) 

 

 

Mgr. et Mgr. Kateřina Dufková 

vedoucí oddělení 

podpory pracovníků v regionálním školství 

 

 

Účastník řízení: 

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola 

Kroměříž, IČO: 65269616 

1.máje 221/10, 767 01  Kroměříž 
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