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Ustanovení do funkce autorizovaného zástupce, který bude jménem
autorizované osoby provádět ověřování dosažení odborné způsobilosti podle
zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání),
ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 7. 4. 2021
žádost o prodloužení platnosti autorizace podanou žadatelem, kterým je právnická
osoba Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž, IČ: 65269616, se sídlem 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž (dále jen
„žadatel“). Žadateli byla rozhodnutím ministerstva č. j. MPSV-2016/137789-412/1
ze dne 19. 7. 2016, které nabylo právní moci dne 3. 8. 2016, udělena autorizace
pro profesní kvalifikace 69-017-M Chůva pro děti do zahájení povinné školní
docházky, číslo autorizace 2016/37 a 69-018-M Chůva pro dětské koutky, číslo
autorizace 2016/38, na dobu 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Na základě
rozhodnutí o prodloužení platnosti autorizace č. j. MPSV-2021/59804-452/1 ze dne
10. 5. 2021 se podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání“), žadateli prodlužuje platnost
autorizace pro profesní kvalifikace 69-017-M Chůva pro děti do zahájení povinné
školní docházky, číslo autorizace 2016/37, 69-018-M Chůva pro dětské koutky, číslo
autorizace 2016/38, ode dne 4. 8. 2021 na dobu 5 let.
Na základě výše uvedené žádosti jsem shledala, že Vámi navržené fyzické osoby
Bc. Šárka Hrdinová, narozena 19. 9. 1960, místem trvalého pobytu Rumunská 4042,
767 01 Kroměříž, a Bc. Libuše Kopalová, narozena 4. 4. 1961, místem trvalého pobytu
Šafaříkova 2012, 767 01 Kroměříž, splnily podmínky autorizace a jsou oprávněny
provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele jako autorizovaní zástupci
pro profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017M) a Chůva pro dětské koutky (69-018-M).
Výše uvedené fyzické osoby, jež by měly provádět činnost autorizované osoby
jménem žadatele jako autorizovaní zástupci, splnily všechny podmínky stanovené
zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a vyhláškou č. 208/2007 Sb.,
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o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího
vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 110/2012 Sb., pro prodloužení platnosti autorizace
pro výše uvedené profesní kvalifikace a mohou provádět činnost autorizované osoby
jménem žadatele jako autorizovaní zástupci.
Doložené doklady k fyzickým osobám Bc. Kláře Čečatkové, DiS., narozené dne
27. 1. 1979 v Kroměříži, a Ing. Petře Čečatkové, narozené dne 13. 11. 1976
v Kroměříži, jež by měly vykonávat funkci zdravotnických pracovníků, splňují
požadavky hodnotícího standardu pro profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení
povinné školní docházky (69-017-M) a Chůva pro dětské koutky (69-018-M), mohou
tedy pro výše uvedenou autorizovanou osobu zastávat funkci zdravotnických
pracovníků při zkoušce.
S pozdravem
Mgr. Jana Majerová
vedoucí oddělení chráněného trhu práce a APZ

Mgr. Jana
Majerová

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor integrace na trh práce
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
tel.: +420 221 921 111, ISDS: sc9aavg
e-mail: posta@mpsv.cz, www.mpsv.cz

Digitálně podepsal
Mgr. Jana Majerová
Datum: 2021.05.10
10:24:55 +02'00'

