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V Praze dne 8.3.2023        

Č.j.: MSMT-27778/2022-5 

Opravné rozhodnutí 
  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) podle ustanovení § 70 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, z moci úřední opravuje zřejmou 

nesprávnost v rozhodnutí č.j.: MSMT- 27778/2022-4-836 ze dne 8.2.2023 o udělení akreditace 

k provádění vzdělávacích programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

(DVPP) účastníka řízení Akademie HUSPOL s.r.o., IČO 63468352, se sídlem Osvobození 

699, 686 04 Kunovice 

 

takto: 

původní text ve výroku předmětného rozhodnutí, který zní: 

  1.  Studium pro získání pedagogické způsobilosti – učitel odborných předmětů SŠ 

  2.  Studium pro získání pedagogické způsobilosti – učitel praktického vyučování 

  3.  Studium pro získání pedagogické způsobilosti – vychovatel 

  4.  Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní 

       a střední školy 

Platnost akreditace se stanoví do 07.02.2026. 

Programy č. 1–4 jsou akreditovány podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 

pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, 

a to: programy č. 1 a 2 podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. a), program č. 3 podle ustanovení § 3 

odst. 2 písm. b), program č. 4 podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b). 
 

 

se nahrazuje textem: 

  1.  Studium pro získání pedagogické způsobilosti – učitel odborných předmětů SŠ 

  2.  Studium pro získání pedagogické způsobilosti – učitel praktického vyučování 

  3.  Studium pro získání pedagogické způsobilosti – vychovatel 

  4.  Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní 

       a střední školy 

Platnost akreditace se stanoví do 07.02.2026. 

Programy č. 1–4 jsou akreditovány podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 

pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, 

a to: programy č. 1 a 2 podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. a), program č. 3 podle ustanovení § 3 

odst. 2 písm. b), program č. 4 podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 

pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. 
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O d ů v o d n ě n í 

 

            Účastník řízení Akademie HUSPOL s.r.o., IČO 63468352, se sídlem Osvobození 

699, 686 04 Kunovice podal na MŠMT dne 5.10.2022 žádost o akreditaci vzdělávacích 

programů pro pedagogické pracovníky. Administrativním nedopatřením byl v rozhodnutí 

o udělení akreditace u programu Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace 

učitele 2. stupně základní a střední školy chybně uveden odkaz na ustanovení vyhlášky č. 

317/2004 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, dle něhož je program 

akreditován. 

 

Tímto usnesením se opravuje zřejmá administrativní nesprávnost v rozhodnutí.  

 

P o u č e n í 

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 152 odst. 1 

správního řádu rozklad, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále 

namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu 

předcházelo, 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. 

Podání rozkladu jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

(otisk úředního razítka) 
 

 

 

Mgr. et Mgr. Kateřina Dufková 

vedoucí oddělení 

podpory pracovníků v regionálním školství 

 

Účastník řízení: 

Akademie HUSPOL s.r.o., IČO: 63468352, RID: 62900 

Osvobození 699, 686 04 Kunovice 
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