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RoZHoDNUTÍ

Ministerstvo školsM, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost žadatele BOHEMIA
INSTITUT s.r.o.' Nad Vodovodem 2372120,100 00 Praha I0, ze dne 15. 1.2012, o udělení
akreditace na zákJadě $ 108 zikona č.43512004 Sb', o zaměstnanosti, ve zrění pozdějších
předpisů, a vyhlášky ě.176l2f'09 Sb., kÍerou se stanoví nríležitosti žádosti o akreditaci
vzdě'Lávaciho programu, orgatizace vzděláváni vrekvaliťrkačním zaÍizeri azpůsob jeho
ukončení,avsouladus$108odst.3záů<onač.43512004Sb.a$67zákonač.500/2004Sb.,
správní řád

uděluje akreditaci

vzdělávacímu programu žadate|e BOIIEMIA INSTITUT s.r.o.' sídlem Nad Vodovodem
2372120,100 00 Praha lOpro tuto pracovní činnost:

obsluha osobního počítače (v rozsahu 91 hodin teoretické rnýukv)

Platnost akreditace se stanoví do27.3.2015.

Na ziíkladě udělerré akreditace je žadatel povinen vydávat absolventům kurzu
po úspěšném ukončení vzdělávacího programu pro vyše uvedenou pracovní činnost
,,osvědčení o rekvďifikaci" s celostátní platrostí.

Za dodržoviání úrovně, obsahu a podmínek vzdě)áváni v rekvalifikačních kurzech
podle akreditovaného vzděIixacího projektu odpovídá výše uvedený subjekt. o jakýchkoliv
nlěnách souvisejících s rcatizact akreditovaného vzděIávacího programu oproti
předloženému projektu, je 'rýše uvedený subjekt povinen neprodleně informovat odbor
vyššího odborného a dalšího vzděIáváni Ministerstva školsM, mládeže a těloýchovy.

Pověřeď pro kurzy qipočetní techniky se uděluje za předpokladu, že na 1 účastníka
kursu bude při výuce 1 počítač.

odůvodnění

Žadatel splnil podmínky pro udělení akreditace v souladu s $ 108 odst.2 zékona
43512004 Sb., o zaměstnanosti, ve zněru pozdějších předpisů, a vyhláškou č.t76l2a09 Sb.,
kterou se stanoví náleŽitosti žádostí o akreditaci vzdělávacího pÍoglamu' orgarizace
vzděl'ávěm v rekvalifikačním zaÍízeru a způsob jeho ukončení.

" Ministerstvo školství, mládeže a těloqýchovy ověřilo způsobilost žaďatele kprovádění
rekvďifikace pro rrymezené pracovní činnosti s přihlédnutím k urovni odborné a pedagogické



kvďifikace vyuěujících, stavu projektové přípravy vzděLávacích aktivit, zajištění a vybavení
učeben.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí m:ůlže účastrrík řrzer:í podat podle $ 152 odst. l záů<ona
ě.50012004 Sb., správní Íád, rozklad, ve kÍerém se uvede, v jakém rozsahu se roáodnutí
napadá a dáIe namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo Íízeni,
jež mu předchazelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznrímení. Rozklad se podává
u Ministerstva školství, mLádeže a těloýchovy a rozhoduje o něm minist školství, mLádeže
a těloýchovy. Podaný rozklad má v souladu s ustanovením $ 85 odst. l zákona
č.500/2004 Sb. odkladný účinek. Podaní rozkladu jen proti odůvodněď rozhodnutí je
nepřípustné.

7uu
Mgr. Jan Brůha

pověřen zastupovaním ředitele
odboru vyššího vzdélávání

Účastník řízení ($ 27 odst. l zilronač. 500/2004 Sb.):

BOIIEMIA INSTITUT s.r.o.' Nad Vodovodem 2372120,100 00 Praha 10, IČ: 283 78 491,
e-mail: info@bi.cz
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