MINISTERSTVO SKOLSTVI, MLADEZE A TELOVYCHOVY
l

l8 l2

Praha l, Karmelitská 7' P.o.Box 78

Č1. : Irĺslrĺľ- l 5556lŻ01 6-| -499

RoZHoDNUTÍ
Ministerstvo školství'mládeże a tělovýchovy posoudilo Žádost instituce: LIPNO SERvIs
s. r.o.' Ič 26016885, Lipno nad Vltavou 307, 38Ż 78 Lipno nad Vltavou, Č.1.: MSMT15556/2016-1-499 ze dnę 12. 5.2016 o udělení akľeditace na ztlk|adé $ 25 a $ 27 zákona č,.
56312004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někteých zákonů, ve zněni pozdějších
předpisů, a v souladu se zákonem č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů,
rozhodlo takto:

uděluje akľedĺtaci
instituci: LIPNO SERVIS S. r' o.' IČ: 260l6885
sídlem: Lipno nad Vltavou 307 ,382 78 Lipno nad Vltavou

k provádění vzdělávacích progľamů a vydávání osvědčenío jejich absolvování:

l.

Základni školnílyžováľi
Ż. Zźkladníškolnísnowboaľding

Platnost akľeditace se stanoví do 1. 9. 2019.

odůvodnění
Żadatęl, LIPNO SERVIS s. r. o'' kteý podal Žádost dne IŻ.5. Ż016, splnil podmínĘ pľo
udělení akĺeditace v souladu s $ 27 zélkona č. 563lŻ004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
změně někteých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo školství' mládeže a tělovýchovy ověřilo způsobilost uvedenélro subjektu
k provádění vzdělávacích pľogramů zaměřených na dalšívzdě|áváni pedagogickýclr
pracovrríků s přihlédnutím k úľovniodbonré a pedagogické kvaliÍikace lektorů a stavu
pľojektové přípravy vzđělávacichaktivit.

Za

dodľźoválríúrovně a obsahu vzděláváni ve vzdělávacích kurzech podle posouzeného

vzdě|źyaciho projekttr odpovídá výše uvedený srrbjekt'

Č.1.:

vĺsľĺľ-l5556lŻ016-|-499

stľana: 2

Programy č. l aě.

2 jsou akľeditovány v souladu s ustanovením $ l0 vyhlášĘ č' 3l712005 Sb.,
vzdě|źxáni
pedagogických pľacovníků,akĺeditačníkomisi a kariémímsystému
o dalším
pedagogických pracovníků, ve zněrrí pozdějších předpisů, jako studium kprohlrrbování

odborné kvaliťrkace'

Poučení
Proti rozhodnutí můžeúěastníkřízení podat podle $ 152 odst. 1 zźtkona č' 500/2004 Sb.,
spľávní řád, ve zněni pozđějších
předpisů, ľozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho ozrrámení.
Rozklad se podává u Ministerstva školství,m|ádęże a těloýchovy a rozhoduje o něm ministr
školství,mládeže a těloýchovy.

Y Pruze dne

1.

9.2016

otisk úředniho razitka
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Mgľ. Vít Kĺčál
vedoucí oddělení
péčeo pedagogické pracovníĘ

Účastník řízení:
LIPNO SERVIS s. ľ. o.' IČ:26016885
Lipno nad Vltavou 307 ,38Ż 78 Lipno nad Vltavou

