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RozHoDnurí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: Dias Marek,
lČo ttssenz, §e sídlem Nové domový tst, 381 01 Český Krumlov, č.i.;
MSMT- 6967 12021-2-219 ze dne 10.03 .202l o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona
č.56312004 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 znéní pozdějších předpisů,
rozhodlo takto:

uděluje akreditaci

instituci: Dias Marek, IČO: 11356472
sídlem: Nové domovy 331, 381 01 Český Krumlov

k provádění těchto vzdělávacích programů:

1. Fenomén skládačka - stavba avýpal v jednoduché peci na dřevo
2. Točířské technologie - začátečnici
3. Točířské technologie -váza, mírně pokročilí
4. Točířské technologie - konvice, pokročilí
5. Modelování - prostorová plastika
6. Papírovápec - stavba a výpal v jednoduché peci zpapíru
7. Sádrařské technologie - jednoduchá forma a blind forma
8. Keramika Raku - šperk
9. Keramika Raku - chawan
10. Akvarel - krajina
1 1. Modelování - paperclay
12. Lďni keramický seminář
13. Ovládání keramických pecí, nastavení optimálního režimu výpalu a bezpeěnost při výpalu
14. Ruční papír a jednoduchá knižní vazba
15. Tiffany technika - skleněný objekt
16. Modelování - prostorová plastika II

a vydávání osvědčení o jejich absolvování.

Platnost akreditace se stanoví do 23.05.2024.
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odůvodnění

Žadatel,Dias Marek, který podal žádost dne l0.03.2021, splnil podmínky pro udělení akreditace
v souladu s § 27 zákona č, 56312004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ověřilo způsobilost uvedeného subjektu
k prováděnivzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávánípedagogických pracovníků
s přihlédnutím k úrovni odborné a pedagogické kvalifikace lektorů a staw projektové přípravy
vzdělávacích aktivit.

Za dodržování úrovně a obsahu vzdéláváni ve vzdélávacích kurzech podle posouzeného
vzděIávaciho projektu odpovídá výše uvedený subjekt.

Programy č. 1 - 16 jsou akreditovány vsouladu s § l0 vyhlášky č.31712005 Sb., o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických
pracovníků,ve znéni pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.

Poučení

Proti rozhodnutí může účastník řizenipodat podle § l52 odst. 1 zékona ě.500l2004Sb., správní
íád,rozk|ad 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.

Y Prazedne24.05.202l

Mgr. et Mgr. Kateřina Dufková
vedoucí oddělení

podpory pracovníků v regionálním školství

účastník íízení:
Dias Marek, IČo: 11356472
Nové domovy 33l, 381 01 Český Krumlov
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