
   

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78 

Č.j.: MSMT- 8267/2019-1-430 

 

ROZHODNUTÍ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: Školské zařízení 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec 

Králové, Štefánikova 566, IČ 62731882, Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové, č.j.: 

MSMT- 8267/2019-1-430 ze dne 7. 3. 2019 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, rozhodlo takto:  

uděluje akreditaci 

instituci: Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého 

kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566, IČ: 62731882 

sídlem: Štefánikova 566, 500 11  Hradec Králové  

 

k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování:  
 

  1.  Studium pro asistenty pedagoga  

  2.  Vzdělávací program pro vedoucí pedagogické pracovníky MŠ  

  3.  ADHD z pohledu současných vědních poznatků  

  4.  Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů v oblasti sebepoznání, komunikace 

  5.  Efektivní komunikace s rodiči  

  6.  Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání  

  7.  Jak rozvíjet předčtenářskou a předmatematickou gramotnost  

  8.  Škádlení nebo šikana?  

  9.  Podpora čtenářské gramotnosti na základní škole  

 10.  Individualizovaný kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1-A2 (část 1/2)  

 11.  Individualizovaný kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1-A2 (část 2/2)  

 12.  Individualizovaný kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2-B1 (část 1/2)  

 13.  Individualizovaný kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2-B1 (část 2/2)  

 14.  Individualizovaný kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1-B2 (část 1/3)  

 15.  Individualizovaný kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1-B2 (část 2/3)  

 16.  Individualizovaný kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1-B2 (část 3/3)  

 17.  Individualizovaný kurz AJ pro začátečníky, úroveň A0-A1 (část 1/2)  

 18.  Individualizovaný kurz AJ pro začátečníky, úroveň A0-A1 (část 2/2)  

 19.  Dějiny Francie v 18. a 19. století aneb Od krále k císaři a zpět  

 20.  Virtuální archeologie  

 21.  Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ  

 22.  Rozvíjení geometrických představ žáků  

 23.  Magnetismus aneb Jak posílit experimentální složku výuky  

 24.  Vývoj krajiny se zřetelem k východním Čechám  
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 25.  Zásobník týmových her  

 26.  Jak začleňovat výtvarné umění do výtvarné výchovy  

 27.  Kreativní dílna. Kyanotypie  

 28.  Recy věci. Tvoříme ze starého nové  

 29.  Řemeslná dílna. Ruční knižní vazby aneb Jak si snadno vyrobit sešit a knihu  

 30.  Řemeslná dílna. Technika Tiffany  

 31.  Využití online aplikací v mimoškolní výchově  

 32.  Základy krizové intervence  

 33.  Vybrané problémy pro vychovatele DMI  

 34.  Hlas jako pracovní nástroj  

 35.  Hlasová improvizace  

Platnost akreditace se stanoví do 13. 5. 2022. 

Odůvodnění 

 

Žadatel, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého 

kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566, který podal žádost dne 7. 3. 2019, splnil podmínky 

pro udělení akreditace v souladu s § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 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. 

Program č. 1 je akreditován v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 

pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů. 

Programy č. 2 - 35 jsou akreditovány v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., 

o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 

pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování 

odborné kvalifikace. 
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Poučení 

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. 

Rozklad se podává u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a rozhoduje o něm ministr 

školství, mládeže a tělovýchovy.  

 

V Praze dne 14. 5. 2019 

(otisk úředního razítka) 

 

Mgr. Vít Krčál 

vedoucí oddělení 

péče o pedagogické pracovníky 

 

 

Účastník řízení: 
Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, 

Hradec Králové, Štefánikova 566, IČ: 62731882 

Štefánikova 566, 500 11  Hradec Králové 
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