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ROZHODNUTÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: Společnost
pro kvalitu školy, z.s., IČ 69610606, Šanlanova 1B6218,700 30 Ostrava - Zábíeh, č.j.:
N{SMT- 38078l2a20-.[ ze dne 15.05.?02a cr udělení akreditace nazákladé § 25 a § 26 zákona
ó, 56312004 Sb., o pedagogických pracovn,[cích a o změně některých zákonů, ve znéní
pozdějších předpisů, ir v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb,, správní Ťád, ve znění pozdějších
předpisů, rozhodlo tal<to:

uděluje akreditaci

instituci: Společnost pro kvalitu školy, z.s., IČ: 69610606
sídlem: Šamanova |a62l8,700 30 Ostrava - Zábřeh
k prováděni vzdélávacích programů akreditovaných pro účely z*ikona ě. 563/2004 Sb.,
rr pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Platnost akreditace se stanoví do 29.09.2a26

odůvodnění

Žadatel, Spoleěnost pro kvalitu školy, z.s., který podal žádost dne l5.05.2020, splnil
podmínky pro udělení akreditace v souladu s § 26 zákona ě. 563Daa4 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změrrě někteqých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebot' je bezúhonný
a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci alespoň jednomu
vzd ělávacímu pro graínu, ktery žad atel pře<ítroži l.

Poučení

Froti rozhodnutí může úěastník 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 oznátnení.
Rozklad se podává u N4inisterstva školství, mládeže a tělovýchovy a rozhoduje o něnr ministr
školswí, mládeže a těloýchovy.
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