
INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 27. červnu 2008. 
K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.

Z RESORTU ŠKOLSTVÍ
Výroční zprávy o činnosti krajské školy nebo školského zařízení za školní rok 2007/2008
Pro příspěvkové organizace zřízené Libereckým krajem zveřejňujeme na webu pokyny a doporučení 
týkající se struktury a formy Výroční zprávy o činnosti školy nebo školského zařízení za školní rok 
2007/2008. Termín pro doručení jednoho výtisku výroční zprávy spolu s elektronickým zasláním 
tabulek je stanoven na 31. října 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3634
Kontakt: Ing. Věra Exnerová (485 226 230, vera.exnerova@kraj-lbc.cz), 

Ing. Eva Kotková (485 226 231, eva.kotkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 6/23/2008

Stanovisko MŠMT ČR k aplikaci zákona o střetu zájmů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 26. června zveřejnilo stanovisko k aplikaci zákona č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů, zejména ve vztahu k ustanovením novely - zákona č. 216/2008 Sb., 
který vstoupil v účinnost 20. června 2008. Dle tohoto stanoviska oznámení podle § 9 až 11 zákona o 
střetu zájmů budou ředitelé příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol nebo školských 
zařízení, které jsou zřizovány územními samosprávnými celky, povinni poprvé podat do 30. června 
2009, a to za kalendářní rok 2008.
Odkaz: http://www.msmt.cz/pro-novinare/stanovisko-msmt-k-aplikaci-zakona-o-stretu-zajmu
Datum: 6/26/2008

Informace MŠMT ČR o platnosti vyhlášky č. 73/2005 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, odbor prevence, speciálního vzdělávání a 
institucionální výchovy, zveřejnilo informaci, že ve školním roce 2008/2009 se školy budou řídit 
vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v původním znění. Ministerstvo připravilo 
vyhlášku, kterou se účinnost vyhlášky č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., 
odkládá o další školní rok. Současně se zpracovává návrh zcela nové vyhlášky.
Odkaz: http://www.msmt.cz/ministerstvo/informace-odboru-61-o-platnosti-vyhlasky-c-73-2005-sb
Datum: 6/24/2008

Asistenti českého jazyka na Gymnáziu v Pirně
Dům zahraničních služeb informuje o dodatečném výbyru na místa pro asistentky a asistenty českého 
jazyka na školách v Sasku. Jedná se o školy, kde probíhá výuka žáků pro budoucí studium ve 
dvojjazyčném studijním programu realizovaném na gymnáziu v Pirně. Asistentky/ti nepovedou 
samostatnou výuku, jejich činnost bude probíhat pod vedením německého učitele. TERMÍN 
PŘIHLÁŠKY: I H N E D ! Nástup od 1. září 2008.
Odkaz: http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=3495
Kontakt: Dr. Dagmar Švermová (tel. 257 193 694, dagmar.svermova@msmt.cz)
Datum: 6/26/2008

Z LIBERECKÉHO KRAJE
Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem
V tomto týdnu byla aktualizována informace z červnové porady ředitelů krajských škol a školských 
zařízení a na webovou stránku doplněn zápis. Termín srpnové porady ředitelů škol a školských zařízení 
zřízovaných Libereckým krajem je stanoven na úterý  26. 8. 2008 v 9.00-13.00 hod. (místo: 
multimediální sál Krajského úřad).
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 6/26/2008



EKONOMIKA
Informace pro účetní
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu zveřejňuje pokyny k předložení účetní závěrky 
příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem sestavené k 30. 6. 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3293
Kontakt: Hana Novotná (hana.novotna@kraj-lbc.cz)
Datum: 6/27/2008

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Volná místa pro další kola přijímacího řízení
Žádáme střední školy, které ještě mají volná místa pro další kola přijímacího řízení, aby zaslaly jejich 
přehled.
Kontakt: Ing. Eva Kotková (eva.kotkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 6/26/2008

ZAMĚSTNÁNÍ
Volná místa a uchazeči o zaměstnání ve školství
Přehled volných míst ve školství a seznam zájemců o zaměstnání ve školství aktualizovaný ke dni 26. 
6. 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1498
Kontakt: Jana Hartlová (jana.hartlova@kraj-lbc.cz)
Datum: 6/26/2008
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