
   

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

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

Č.j.: MSMT- 10603/2020-2-394 

 

 

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- 10603/2020-2-394 ze dne 03. 03. 2020 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.  Financování školy v kostce 

  2.  Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika v regionálním   

       školství 

  3.  Bezpečnostně právní aspekty rizikového chování dětí a mládeže 

  4.  Kooperativní a párové učení 

  5.  Učíme (se) venku 

  6.  Exkurze v základní škole 

  7.  Práce s mimořádně nadanými žáky ve výuce 

  8.  Jak na diferenciaci a individualizaci výuky? 

  9.  Zdravý pohybový vývoj dětí a žáků 

 10.  Grafomotorika 

 11.  Role asistenta pedagoga při vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra 

 12.  Tajemství úspěchu dítěte - dílčí funkce a jejich pozitivní rozvoj 

 13.  Žebříčky aneb Jak zlepšovat vztahy ve třídě 

 14.  Etickou výchovou proti sociálně nežádoucímu chování 

 15.  Vybrané náměty pro stimulaci rozvoje řečových schopností v předškolním věku 

 16.  Evaluace v mateřské škole 

 17.  Hledáme barvičku pro dnešní den 

 18.  Od sebereflexe k autoevaluaci učitelky MŠ 

 19.  Začínám učit v MŠ 

 20.  Zkušenosti s dvouletými dětmi v MŠ 

 21.  Využití her v MŠ pro řečový vývoj dětí 

 22.  Moderní české dějiny atraktivně 

 23.  Hravě k podněcování matematických představ 

 24.  Jóga pro harmonizaci těla 
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 25.  Sociální dovednosti v pedagogické praxi 

 26.  Hudba v životě dětí od 3 do 8 let 

 27.  Využití hudebních her ve vyučování na 1. stupni ZŠ 

 28.  Jak bubnovat se školáky 

 29.  Nátisková příprava hry na trubku 

 30.  Příprava trumpetisty na pódiový výkon 

 31.  Výtvarné inspirace životem a dílem J. A. Komenského 

 32.  Jak začít objektově programovat 

 33.  Zábavné a interaktivní programování v prostředí Scratch 

 34.  Zapojení žáků se SVP do volnočasových aktivit 

Platnost akreditace se stanoví do 23. 04. 2023. 

Odůvodnění 

 

Žadatel, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého 

kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566, který podal žádost dne 03. 03. 2020, 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. 

 

 

Programy č. 1- 34 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 23. 04. 2020 

(otisk úředního razítka) 

 

 

 

Mgr. Vít Krčál 

vedoucí oddělení 

podpory pracovníků v regionálním školství 

 

 

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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