
INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 29. květnu 2009. 
K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.

Z LIBERECKÉHO KRAJE
Nabídka letního příměstského tábora s DIVIZNOU
SEV DIVIZNA při ZOO Liberec pořádá ve dnech 24.8.- 28.8.2009 příměstský tábor „Divíme se s 
Diviznou“ určený dětem od 7 do 12 let. Pro děti je v době od 8:00 – 16:00 hodin připraven pestrý 
program. Cena tábora činí 1300,-Kč a zahrnuje obědy, svačiny, pitný režim, pedagogický doprovod, 
celodenní program, vstupy do ZOO, pomůcky a materiál.
Odkaz: http://www.zooliberec.cz/divizna/divizna-aktuality/letni-tabor-s-diviznou/
Kontakt: Miroslava Nováková (tel.: 482 712 982, e-mail: novakova@zooliberec.cz)

ROZPOČET REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ
Informace o změně nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě
Upozorňujeme na změnu nařízení vlády č. 130/2009 Sb., kterým se mění NV č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění NV č. 74/2009 Sb. platnou 
od 1. 6. 2009, která se se týká zvýšení stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových 
stupňů. Podrobnosti včetně odkazů na související rozvojové programy MŠMT naleznete v dokumentu 
na webu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1420
Datum: 5/29/2009

LEGISLATIVA
SDĚLENÍ MŠMT: Informace pro ředitele středních škol ve věci stanovení nabídky 
předmětů profilové části maturitní zkoušky
K povinnosti ředitele školy určit nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní 
zkoušky (v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.ve znění pozdějších předpisů), sděluje MŠMT 
následující: Vzhledem ke skutečnosti, že ustanovení § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. nabývá 
účinnosti až dnem 1. 9. 2009, doporučuje se, aby ředitel školy v současné době informoval žáky o 
nabídce předmětů v profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2009/2010, a to s přihlédnutím k 
návrhu vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o ukončování vzdělávání ve středních školách 
maturitní zkouškou (http://www.msmt.cz/vzdelavani/navrh-vyhlasky-o-maturite-kveten-2009). Návrh 
je v současnosti projednáván v komisích Legislativní rady vlády a během několika týdnů bude vyhláška 
vydána ve Sbírce zákonů. V době od 1.9. do 30.9.2009 ředitel školy žákům nabídku povinných a 
nepovinných zkoušek potvrdí.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3634
Datum: 5/28/2009

Čestné prohlášení podle z. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Upozornění na povinnost vyplývající ze zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, na podání čestného 
prohlášení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce naleznete na webových stránkách níže 
uvedených hypertextových odkazech.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792; 

http://www.msmt.cz/dokumenty/informace-pro-verejne-funkcionare-resortu-skolstvi
Kontakt: Mgr. Luděk Tesarčík (ludek.tesarcik@kraj-lbc.cz)
Datum: 5/29/2009

GRANTY A DOTACE
Souhlas zřizovatele se smlouvou o partnerství
Dnem 5. března 2009 nabyl účinnosti zákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.Výše uvedená novela obsahuje nový § 32a Spolupráce škol a školských zařízení, 
který definuje smlouvu o partnerství v projektech financovaných z prostředků Evropské unie. Z 
ustanovení § 32a odst. 5 uvedené novely vyplývá, že v případě právnické osoby vykonávající činnost 
školy nebo školského zařízení je podmínkou platnosti smlouvy o partnerství souhlas zřizovatele s 



uzavřením této smlouvy, ať se účastní projektu jako žadatel nebo partner. Postup pro školy a školská 
zařízení zřizovaná Libereckým krajem naleznete na webu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a 
sportu níže uvedeném odkazu.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Kontakt: Ing. Petra Prokešová (petra.prokesova@kraj-lbc.cz)

SOUTĚŽE A TALENTOVANÁ MLÁDEŽ
Mistrovství ČR v deskových hrách 2009
Do Domu dětí a mládeže Sluníčko Lomnice nad Popelkou v každé pondělí od 15,00 do 17,00 hodin si 
mohou přijít vyzkoušet, naučit a trénovat deskové hry UBONGO, PENTAGO, SKLÁDÁNÍ PUZZLÍ, ve 
kterých se uskuteční Mistrovství ČR 2009. V každém kraji proběhne krajské kolo, pořadatelem pro 
Liberecký kraj bude v říjnu 2009 DDM Sluníčko.
Odkaz: http://www.mcr-hry.cz
Kontakt: Mgr. Jana Šimůnková (simunkova@ddmlomnice.cz)
Datum: 5/29/2009

EXPO 2010 "Lepší město - lepší život"
Kancelář generálního komisaře účasti ČR na Světové výstavě EXPO ve spolupráci s MŠMT ČR vyhlašují 
výtvarnou soutěž pro děti a mládež ve věku 15 až 19 let na téma "Co učiní moje město a život v něm 
lepší za dvacet let". Vítež soutěže si odnese hodnotné ceny a zúčastní se výstavy EXPO 2010 v 
Šanghaji. Podrobné informace o projektu, propozice a registrační kartu soutěže nalezneta na 
stránkách KGK EXPO. Každá škola může do celostátního kola poslat maximálně 3 práce, a to od 10. do 
30. září 2009 na kontaktní adresu, uvedenou v propozicích soutěže.
Odkaz: http://www.czexpo.com/soutez
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (eva.hodbodova@kraj-lbc.cz)
Datum: 5/29/2009

ZAMĚSTNÁNÍ
Seznam uchazečů a volných míst
Přehled volných míst ve školství a seznam zájemců o zaměstnání ve školství aktualizovaný ke dni 29. 
5. 2009.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=7
Kontakt: Jana Hartlová (jana.hartlova@kraj-lbc.cz)
Datum: 5/29/2009

Výběrové řízení na místo odborného učitele a vedoucího designérské dílny
Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově vyhlašuje výběrové řízení 
na místo odborného učitele a vedoucího designérské dílny s předpokládaným  nástupem v pondělí 
24.8.2009. Požadavky : Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, znalost obsluhy strojů na 
zpracování kovů,  znalost svářečských prací, pedagogické předpoklady, znalost nejméně jednoho 
světového jazyka (němčina, angličtina), znalost práce s počítačem, znalost konstrukce svítidel. 
Přihlášky s životopisem  zasílejte na adresu: SUPŠS Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, 471 14 
Kamenický Šenov do 22.6.2009. Výběrové řízení proběhne ve čtvrtek 25.6.2009 v 10.00 hodin.
Odkaz:
Kontakt: Ing. Marie Kronďáková (tel: 487 764 965; 739 633 701, e-mail : 
krondakova@supss.clnet.cz)
Datum: 5/29/2009

Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy Dlouhý 
Most, okres Liberec
Obec Dlouhý Most vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy 
Dlouhý Most, okres Liberec. Nástup do funkce k 1. 9. 2009. Přihlášky zasílejte nejpozději do 3. 7. 2009 
na adresu obecního úřadu. Podrobné požadavky naleznete v přiloženém dokumentu.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1649
Kontakt: Ing. Běla Ivanová (tel: 485149017, e-mail: dlouhymost@volny.cz)
Datum: 5/29/2009



Výběrová řízení na pracovní pozice České školní inspekce
Česká školní inspekce vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pracovní pozice "školní inspektor" České 
školní inspekce pro Středočeský, Ústecký, Jihočeský, Liberecký, Pardubický, Zlínský inspektorát a pro 
inspektorát v kraji Vysočina a na obsazení pracovní pozice "kontrolní pracovník" Češké školní inspekce 
pro Ústecký, Liberecký, Jihomoravský a Zlínský inspektorát. Předpokládaný termín nástupu: září 2009. 
Přihlášku s požadovanýmni doklady a s uvedením inspektorátu zasílejte do 5. června 2009. Požadavky 
na uchazeče naleznete v  dokunentech u příspěvku na webu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a 
sportu.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 5/26/2009
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