MINISTERsTvo Šxor-srvÍ,vrrÁ nnŽn a rĚr,ovÝCHovY
II8

Č1.:vsvT -

12 Praha 1,

Karmelitská7, P.o.Box 78

857 12016-1-2

ROZHODNUTI
Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: Abeceda,
lČ ztsgzo9s, Víta Nejedlého 2877, 434 0l Most, č.;.: vrsnrT- 85712016-1-2 ze dne 6.1 .2016
o udělení akreditace na zák|adě $ 25 a $ 27 zákona č. 56312004 Sb., o pedagogických
pracovnícícha o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb.. správní řád. ve zněnipozdějších předpisů, rozhodlo takto:

uděluje akreditaci
instituci : Abeceda. IČ: 2668209 5
sídlem: Víta Nejedlého 2877,434 01 Most

k pror'ádění r-zdělár'acích programů a rrydávání osvědčenío jejich absolvování:
1. ŠVPa pozitivní změny ve vyučování

z. Švpa čtenářská gramotnost
s. Šr'pa mediální r'i'chor-a
4.
5.
o'
7.
8.

ŠVPa wůrčípsaní
ŠvPa projektové vyučování
Švpa zkušenosti z inovativních škol
Studium k výkonu specializovaných činností- tvorba a následná koordinace školních

r'zdělár'ac íc h pro gramů a v zděláv ac ích pro gramů vyššíchodbomých škol
Vše o RVP. Švpa reformě školství

Platnost akreditace se stanoví do 5. 4. 2019.

odůvodnění
Žad'ate|. Abeceda. který podal Žádost dne 6.I.2076, splnil podmínky pro udělení akreditace
v souladu s $ 27 zákona č. 56312004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů.

Ministerstvo školství,m|ádeže

a

tělovýchovy ověřilo způsobilost uvedeného subjektu

k prováděnivzdě}ávacích programů zaměřených na dalšívzděláváni pedagogických pracovníků
s přihlédnutím k úrovni odbomé a pedagogické kvalifikace lektorů a stavu projektové přípravy

vzdělávacích aktivit.

Za dodržováníúrovně a obsahu vzdělávání ve vzdělávacích kurzech podle
vzdělávacího projektu odpovídá výše uvedený subjekt

posouzeného
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Programy č. 1 - 6 a program č. 8 jsou akreditovány v souladu s $ 10 vyhlášky č. 31712005 Sb.'
o dalšímvzděLávání pedagogických pracovníků'akreditačníkomisi a kariérnímsystému
pedagogických pracovníků've znění pozděj šíchpředpisů, jako studium k prohlubování odborné
kvalifikace; program č.7 je akreditován podle $ 9 písm. b) této vyhlášky jako studium k výkonu
specializovaných činností.

Poučení
Proti rozhodnutí můŽe účastníkŤizeni podat podle $ 152 odst. 7 zákona č. 50012004 Sb., správní
řád. ve znění pozdějšíchpředpisů, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Rozklad se
podává u Ministerstva školstvi, m\ádeŽe a tělovýchovy a rozLtoduje o něm ministryně školství,
mládeŽe a tělovýchovy.

V Praze

dne 5.

4.2016

/
f

Mer. Vít Krčál
vedoucí oddělení
péčeo pedagogické pracovníky

Účastník řuení:
Abeceda, IČ:26682095
Víta Nejedlého 287],434 01 Most

