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ROZHODNUTÍ

Ministerstvo Ško|ství, m!ádeže a tělov chovy, Karmelitská 529/5, Ma!á Strana, 118 12 praha 1, IČ:00022985
posoudilo Žádost žadatele Asociace profesionálních lyža sk,ich škol, spolek, kpt. Nálepky 962/t3, 779 oo
Olomouc, lČ: 68911483, zedne 31. t0.2022 oudělení akreditace na zákIadě 1O8 zákona č.435/2OO4 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších p edpisri a vyhlášky č.176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti
o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním za ízení a zprisob jeho ukončení
a v souladu s 108 odst. 3 zákona o zaměstnanosti a 67 zákona č.5OO|2OO4 Sb., správní ád, ve znění
pozdějších p edpisri a

uděluje akreditaei-

vzdělávacímu programu žadatele Asociace profesionálnich lyžaŤskych škol, spolek, kpt. Nálepky 962l|3,779 0O

Olomouc, lČ: 6891 1483 pro tyto pracovníčinnosti:

lnstruktor základrj sjezdového lyžování (v rozsahu 19 hodin teoretické v, uky a 31 hodin praktické
v, uky)

lnstruktor základrj snowboardingu (v rozsahu 19 hodin teoretlcké v, uky a 31 hodin praktické
v,iuky)

na dobu 3 let ode dne právní mocitohoto rozhodnutí.

odtjvodnění

Žadatel splnil podmínky pro udělení akreditace v souladu s 1O8 odst. 2 zákona o zaměstnanosti a vyhlášky
Č. L76|2OO9 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovrichovy ově ilo zptisobilost žadatele k provádění
rekvalifikace pro vymezenou pracovní činnost s p ihlédnutím k rovni odborné a pedagogické kvalifikace
vyučujících, stavu projektové p ípravy vzdě!ávacích aktivit, zajištění a vybavení učeben.

Po ukončení rniše uvedeného vzdělávacího programu, kter nesmě uje k profesní kvalifikaci, je vzdělávací
za ízení povinno realizovat závěrečnou zkoušku dle 4 vyh!ášky č. L76/2O09 Sb., kterou se stanoví náIežitosti

žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním za ízení a zpr)sob jeho

ukončení, a rispěšn, m absolvent m této zkoušky vydat ,,Osvědčení o rekvalifikaci".
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Poučení

Proti tomuto rozhodnutí m že ričastník ízení podat rozklad podle ustanovení 152 odst. 1 správního ádu,
ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítan, rozpor s právními p edpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo ízení,jež mu p edcházelo, ve Ih tě 15 dnrj ode dne jeho oznámení. Rozklad
se podává u Ministerstva školství, mládeže a tělov,chovy a rozhoduje o něm ministr školství, mládeže
a tě|ov,ichovy. Podání rozkladu jen proti odrjvodnění rozhodnutí je nep ípustné.

Účastník ízení ( Zl odst. 1 správního ádu):

Asociace profesionálních lyža sk, ch škol, spolek, kpt. Nálepky 962lL3,779 OO Olomouc, 1Č: 68911483, e-mai!:
nakIadal@nabile.cz, korespondenční adresa: Bílá t43, 739 15 Bílá
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