MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78

Č.j.: 21 595/2009-25-530

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále též „MŠMT) posoudilo žádost instituce:
SYSTEMCONTROL s.r.o., IČ 28579216, U Kadlubku 5159/6, 722 00 Ostrava - Třebovice,
Č.j.: 21 595/2009-25-530 ze dne 14.9.2009 o udělení akreditace na základě §25 a §27 zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále též „zákon“), a v
souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodlo takto:

I.
uděluje akreditaci
instituci: SYSTEMCONTROL s.r.o., IČ: 28579216
sídlem: U Kadlubku 5159/6, 722 00 Ostrava - Třebovice
k provádění těchto vzdělávacích programů:
1. Školní matrika a výkaznictví
2. Nejčastější chyby ve školních matrikách
3. Praktická cvičení ze školních matrik
4. BAKALÁŘI pro vedoucí pracovníky ve školství
5. BAKALÁŘI pro pedagogické pracovníky - správce a pracovníky IT
6. Vedení a správa školní agendy v systému BAKALÁŘI
7. BAKALÁŘI - aplikace (databáze)
8. Tvorba a úprava tiskových sestav v systému BAKALÁŘI
9. BAKALÁŘI pro pedagogický sbor
10. BAKALÁŘI pro neúplné základní školy
11. BAKALÁŘI - Úvazky, rozvrh, suplování, vyhodnocení pracovní doby a třídní kniha
a vydávání osvědčení o jejich absolvování.
Platnost akreditace se stanoví do 17. 12. 2012.
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Odůvodnění
Žadatel, SYSTEMCONTROL s.r.o., který podal žádost dne 14.9.2009, splnil podmínky pro udělení
akreditace v souladu s § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů. MŠMT ověřilo způsobilost uvedeného subjektu k provádění vzdělávacích
programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků s přihlédnutím k úrovni
odborné a pedagogické kvalifikace lektorů a stavu projektové přípravy vzdělávacích aktivit.
Za dodržování úrovně a obsahu vzdělávání ve vzdělávacích kurzech podle posouzeného
vzdělávacího projektu odpovídá výše uvedený subjekt.

II.
neuděluje akreditaci
instituci: SYSTEMCONTROL s.r.o., IČ: 28579216
sídlem: U Kadlubku 5159/6, 722 00 Ostrava - Třebovice
k provádění vzdělávacího programu:
1. BAKALÁŘI pro inspekční pracovníky ČŠI.

Odůvodnění
MŠMT neudělilo v souladu s § 27 odst. 5 písm. d) zákona akreditaci k pořádání uvedeného
vzdělávacího programu, neboť žadatel předložil vzdělávací program, který Akreditační komise
nedoporučila k akreditaci, a to z toho důvodu, že uvedená cílová skupina není pedagogickou
kategorií ve smyslu výše citovaného zákona a systém DVPP se na ni nevztahuje.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle §152 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Rozklad se podává
u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a rozhoduje o něm ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy.
Digitálně podepsal Petr Špirhanzl
DN: c=CZ, o=Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy [IČ
00022985], ou=25, ou=0003110,
cn=Petr Špirhanzl,
serialNumber=P176378,
title=ředitel
Datum: 2009.12.18 14:07:41 +01'00'

V Praze dne 18. 12. 2009

Ing. Petr Špirhanzl
ředitel odboru organizačně správních činností a
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Účastník řízení:
SYSTEMCONTROL s.r.o., IČ: 28579216
U Kadlubku 5159/6, 722 00 Ostrava - Třebovice

