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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, a § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách, takto: vzdělávací instituci

Zřetel, s.r.o.,
Zvonařka 14, 617 00 Brno, Česká republika

IČ: 28335775

se uděluje

akreditace č. A2022/1332-PK

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

Název:     Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Forma:     Kombinovaná
Rozsah:    150 vyučovacích hodin
Lektorský tým:

Mgr. Jana Koutníková (*1977),
a to pro výuku Modul IV. v rozsahu 12 vyučovacích hodin.

Mgr. Marie Vinklerová, DiS. (*1970),
a to pro výuku Modul 1,3,6,7,9,11,12,14 (garant praxe),15 v rozsahu 46 vyučovacích hodin.

Mgr. Monika Goldmannová (*1978),
a to pro výuku Modul 11,13,17 v rozsahu 16 vyučovacích hodin.



2

Mgr. Milena Čiklová, DiS. (*1965),
a to pro výuku Modul 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 (garant praxe) v rozsahu 56 vyučovacích
hodin.

Bc. et Mgr. Veronika Valentová (*1983),
a to pro výuku Modul 3,4,11,12,15 v rozsahu 40 vyučovacích hodin.

Mgr. et Mgr. Pavlína Březinová (*1965),
a to pro výuku Modul 1,2,3,9,11,14 (garant praxe),15,16 v rozsahu 50 vyučovacích hodin.

Mgr. Oldřich Růžička (*1955),
a to pro výuku Modul 1,3,4 (psychologie, psychopatologie),6,9 v rozsahu 32 vyučovacích
hodin.

Mgr. Bc. Michaela Pobudová (*1986),
a to pro výuku Modul 1,2,6,9,15 v rozsahu 20 vyučovacích hodin.

PhDr. Aleš Musil (*1975),
a to pro výuku Modul 1,2,3,4,6,8,9,15 v rozsahu 48 vyučovacích hodin.

Mgr. Gabriela Zdražilová (*1966),
a to pro výuku Modul 4,5,10,16 v rozsahu 36 vyučovacích hodin.

Mgr. Nela Mátlová (*1985),
a to pro výuku Modul 3,11 v rozsahu 20 vyučovacích hodin.

PhDr. Bc. Renata Potyšová, MBA (*1959),
a to pro výuku Modul 1,2,3,4,6,7,8,9,14 (garant praxe) v rozsahu 48 vyučovacích hodin.

Mgr. Kateřina Maděrová (*1974),
a to pro výuku Modul 1,2,3,4,6,8,9,11,12,14 (garant praxe),15 v rozsahu 60 vyučovacích
hodin.

Eliška Rakovičová (*1952),
a to pro výuku Modul 4 (somatologie),5,10 v rozsahu 20 vyučovacích hodin.

Mgr. Jana Nováčková Čechová, DiS. (*1979),
a to pro výuku Modul - 2, 3, 4 (psychologie a psychopatologie), 6, 7, 8, 9 v rozsahu 42
vyučovacích hodin.

Jitka Pospíšilová (*1969),
a to pro výuku Modul 5,10 v rozsahu 16 vyučovacích hodin.
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Bc. Silvie Hodinová, DiS. (*1977),
a to pro výuku Modul 2,9,11,15 v rozsahu 22 vyučovacích hodin.

PhDr. Markéta Vaculová, MBA (*1976),
a to pro výuku Modul 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 (garant praxe),15,16,17 v rozsahu 96
vyučovacích hodin.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník (*1979),
a to pro výuku Modul 1,6,9,15 v rozsahu 16 vyučovacích hodin.

Bc. Radmila Zábojová (*1966),
a to pro výuku Modul 3,6,7,11 v rozsahu 28 vyučovacích hodin.

PhDr. et. Mgr. Radana Šebestová, DiS. (*1972),
a to pro výuku Modul 1,2,6,7,8,9,12,13,16 v rozsahu 40 vyučovacích hodin.

Ing. Mgr. Eliška Vondráčková (*1967),
a to pro výuku Modul 2,3,6,9 v rozsahu 26 vyučovacích hodin.

Bc. Petra Marie Šimková, DiS. (*1975),
a to pro výuku Modul 9,12 v rozsahu 10 vyučovacích hodin.

Bc. Lenka Scholzová (*1988),
a to pro výuku 3,4,5,6,7,10,11,12,13 v rozsahu 64 vyučovacích hodin.

Mgr. Michaela Horáčková (*1970),
a to pro výuku 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 (garant praxe),15,16 v rozsahu 92
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.

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.
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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):

Zřetel, s.r.o.
Zvonařka 14, 617 00 Brno, Česká republika

PhDr. Filip 
Novotný

Digitáln  podepsal 
PhDr. Filip 
Novotný 
Datum: 2022.12.22 
11:32:23 +01'00'


