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ROZHODNUTÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí jako správní orgán věcně příslušný podle § 117a zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o udělení
akreditace zahájeném podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, rozhodlo podle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, takto: vzdělávací instituci

V lavici s.r.o.,
Prosecká 524/26, 180 00 Praha, Česká republika

IČ: 08597511

se uděluje

akreditace č. A2022/0443-SP/VP

k realizaci vzdělávacího programu podle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů:

Název:     Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním
Forma:     Kombinovaná
Rozsah:    8 vyučovacích hodin
Lektorský tým:

Mgr. Zuzana Zatrochová, DiS. (*1979)
a to pro výuku celého vzdělávacího programu v rozsahu 8 vyučovacích hodin.

Mgr. Petra Vorlíčková (*1989)
a to pro výuku celého vzdělávacího programu v rozsahu 8 vyučovacích hodin.

a pověřuje se k vydávání osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu s celostátní
platností. Akreditace se uděluje na dobu 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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Odůvodnění

Žadatel splnil podmínky pro udělení akreditace stanovené v § 117a zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a dále podmínky stanovené
v Průvodci vyplňováním žádosti o akreditaci.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ověřilo způsobilost uvedeného subjektu k uskutečňování
vzdělávacího programu uvedeného v žádosti, a to s přihlédnutím k úrovni odborné
kvalifikace vyučujících.

Poučení

Proti tomuto 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 musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podání rozkladu jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Rozklad se podává u Ministerstva práce a sociálních věcí a rozhoduje o něm ministr práce
a sociálních věcí. Podaný rozklad má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.

                                                                                       „otisk úředního razítka"

                                                                                PhDr. Melanie Zajacová
                                                                vedoucí oddělení koncepce sociální práce
                                                                                       a vzdělávání

                                                                               „podepsáno elektronicky"

Účastníci řízení (podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů):

V lavici s.r.o.
Prosecká 524/26, 180 00 Praha, Česká republika
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