
  

  

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

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

Č.j.: MSMT- 39477/2020-2-1026 

 

 

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- 39477/2020-2-1026 ze dne 13.10.2020 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.  Spisová služba ve školách 

  2.  Vzdělávací program pro zástupce ředitelů škol a ŠZ. Orientace v právních předpisech –  

       webinář 

  3.  Formativní hodnocení žáků 

  4.  Formativní hodnocení žáků - webinář 

  5.  Jak přistupovat ke komunikaci s rodiči 

  6.  Jak si poradit s agresivitou, impulzivitou a ztrátou motivace u žáků 

  7.  Jak usnadnit přechod dětí z MŠ na ZŠ - metody a formy práce 

  8.  Poruchy chování u dětí a jak s nimi pracovat 

  9.  Rozvoj emoční inteligence u dětí - jak může pedagog pracovat s dětským prožíváním 

 10.  Konec školní nudy - rozvoj klíčových dovedností 21. století 

 11.  Soudobé vzdělávací technologie - webinář 

 12.  Etická výchova v každodenních činnostech MŠ 

 13.  Informace rodičům nejen před vstupem dítěte do MŠ 

 14.  Informace rodičům nejen před vstupem dítěte do MŠ - webinář 

 15.  Příprava dětí pro vstup do 1. třídy 

 16.  Týmová spolupráce v mateřské škole 

 17.  Individualizace v kontextu s psychomotorickým a sociálním vývojem dětí v MŠ 

 18.  Jak si inovovat a vylepšit svůj ŠVP a TVP - webinář 

 19.  Leváctví, zkřížená a nevyhraněná lateralita u dětí v MŠ a 1. stupni ZŠ 

 20.  Inovativní koncepce výuky češtiny - webinář 

 21.  Angličtina pro děti ve věku 4 - 8 let 
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 22.  Náměty do výuky AJ u žáků s SPU - webinář 

 23.  Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 3/3) 

 24.  Využití technologií ve výuce ruského jazyka 

  

 25.  Využití technologií ve výuce ruského jazyka - webinář 

 26.  Jan Amos Komenský - vzor odvahy a naděje - webinář 

 27.  O flexibilitě v geometrických konstrukcích aneb Řešení matematických úloh různými  

        způsoby 

 28.  Fyzika, při které se vyrábí a přemýšlí 

 29.  Země, Člověk, Vzduch, Voda aneb Projektové dny ve výuce chemie 

 30.  Prosociální psychomotorické hry 

 31.  Keramický kurz 

 32.  Land art 

 33.  Problematika prostorové tvorby. Modelování 

 34.  Výtvarná dílna. Impresionisté 

 35.  Jarní floristické tvoření 

 36.  Svět kolem nás - tvořivé Vánoce 

 37.  Průřez secesí s mírnou recesí 

 38.  Tvoříme z textilu nejen ve škole 

 39.  Nátisková příprava a pódiový výkon u hry na trubku 

 40.  Rytmus a tempo v hudbě (nejen) při bubnování 

 41.  Využití SmartNotebooku při vzdělávání na dálku 

 42.  Elektronická třídní kniha – webová podoba aplikace 

 43.  Koho vlastně zlobí zlobiví žáci? 

 44.  Pozitivní myšlení v praxi 

 45.  Duševní rovnováha aneb Jak si udržet všech pět pohromadě - webinář 

Platnost akreditace se stanoví do 13.01.2024. 

Odůvodnění 

 

Žadatel, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého 

kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566, který podal žádost dne 13.10.2020, 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. 
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Programy č. 1- 45 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. 

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 13.01.2021 

(otisk úředního razítka) 

 

 

Mgr. Jan Mušuta 

ředitel odboru 

řízení regionálního 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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