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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TELOVÝCHOVY
118 12Praha 1,Karmelitská7, P.O.Box 78
C.j.: 2938/2009-25-27

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo školství, mládeže a':telovýchovy posoudilo žádost instituce: Gymnázium
Nymburk, IC 61632210, KomensI{eho 779, 288 02 Nymburk, C.j.: 2938/2009-25-27 ze dne
23.1.2009 o udelení akreditace na základe §25 a §27 zákona c. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o zmene nekterých zákonu, a v souladu se zákonem c. 500/2004 Sb., správní
rád, rozhodlo takto:

udeluje

akreditaci

instituci: Gymnázium Nymburk, IC: 61632210
sídlem: Komenského 779, 288 02 Nymburk
k provádení techto vzdelávacích programu:
1.
2.
3.
4.

Kurz anglického
Kurz anglického
Kurz anglického
Kurz anglického

jazyka
jazyka
jazyka
jazyka

pro ucitele
pro ucitele
pro ucitele
pro ucitele

- úrovelÍAO- A2
- úroven A2 - Bl
- úroven Bl - B2
- úrovelÍ B2 - CI

a vydávání osvedcení o jejich absolvování.
Platnost akreditace se stanoví do 24.2.2012

Oduvodnení

Žadatel, Gymnázium Nymburk, který podal žádost dne 23.1.2009, splnil podmínky pro
udelení akreditace v souladu s § 27 zákona c. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
.
zmene nekterých zákonu.
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy overilo zpusobilost uvedeného subjektu
k provádení vzdelávacích programu zamerených na další vzdelávání pedagogických
pracovníku s prihlédnutím k úrovni odborné a pedagogické kvalifikace lektoru a stavu
projektové prípravy vzdelávacích aktivit.
Za dodržování úrovne a obsahu vzdelávání ve vzdelávacích kurzech podle posouzeného
vzdelávacího projektu odpovídá výše uvedený subjekt.
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Poucení
Proti tomuto rozhodnutí muže úcastník rízení podat podle § 152 odst. 1 zákona c.
500/2004 Sb., správní rád, rozklad ve lhute 15 dnu ode dne jeho oznámenÍ. Rozklad se podává
u Ministerstva školství, mládeže a telovýchovy a rozhoduje o nem ministr školství, mládeže á
telovýchovy.

V Praze dne 24.2'.2009

"

Úcastník rízení:
Gymnázium Nymburk,
--

IC: 61632210

Komenskéb~o719, 288 Q2 Nymburk

