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Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 1. září 2009. 
K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.

Z RESORTU ŠKOLSTVÍ
Pedagogicko-organizační informace 2009 - 2010
Aktuální soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, 
konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové 
zkoušky a školská zařízení na školní rok 2009/2010 naleznete na webu MŠMT ČR v sekci Vzdělávání.
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/pedagogicko-organizacni-informace-2009-2010

AKCE
3. ROČNÍK SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Rada pro rozvoj lidských zdrojů Libereckého kraje vyhlašuje v rámci Týdnů vzdělávaní dospělých již 
třetí ročník soutěže „O nejlepší program vzdělávání dospělých“. Soutěž si klade za cíl propagovat 
vzdělávací programy určené dospělým realizované na území Libereckého kraje v době od září 2008 do 
9. října 2009, a rozšiřovat tak dobré příklady v této oblasti, ať již se jedná o kurzy prohlubující 
kvalifikaci, rekvalifikační kurzy, zájmové vzdělávání a širokou paletu dalších možností, jimiž se další 
vzdělávání uskutečňuje. Propozice soutěže naleznete na uvedeném odkazu. Uzávěrka pro přihlašování 
je 9. října 2009.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Kontakt: Monika Čermáková (monika.cermakova@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/1/2009

EDUCA 2009 JOBDAYS LIBEREC
Liberecký kraj pořádá ve dnech 15. - 17. 10. v Tipsport areně 3. ročník veletrhu vzdělávání a 
pracovních příležitostí EDUCA 2009 JOBDAYS LIBEREC, který má svým návštěvníkům usnadnit volbu 
další vzdělávací či profesní dráhy poskytnutím kvalitních informací o možnostech studia a pracovních 
příležitostí.
Odkaz: http://www.liberec.jobdays.cz/
Kontakt: Zuzana Junková (zuzana.junkova@kraj-lbc.cz), Petra Jirásková (petra.jiraskova@kraj-lbc.cz)
Datum: 8/28/2009

EDUCA 2009 JOBDAYS LIBEREC - SOUTĚŽ
V souvislosti s veletrhem EDUCA 2009 JOBDAYS LIBEREC je připravena speciální nabídka pro základní 
i střední školy. Tři školy mají šanci získat zdarma pronájem celé Haly míčových sportů v areálu 
Tipsport areny pro nekomerční školní sportovní akci, a to na základě umístění banneru akce EDUCA 
2009 JOBDAYS LIBEREC na stránkách školy. Z přihlášených škol budou vybrány tři, na jejichž 
stránkách bude banner nejvíce viditelný. Podmínkou je také setrvání banneru na stránkách školy do 
data konání veletrhu.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=7
Kontakt: Marek Luft (luft@tipsportarena.cz)
Datum: 8/28/2009

EUROREGION AMOS 2009 - JABLONEC NAD NISOU
11. ročník Výstavy a veletrhu vzdělávání a volnočasových aktivit "Euroregion AMOS 2009" se bude 
konat ve dnech 8.-10. října 2009 v prostorách Eurocentra v Jablonci nad Nisou. Možnost představit 
Vaši školu, firmu nebo sportovní klub.Upozorňujeme na uzávěrku přihlášek 12. září 2009.
Odkaz: http://www.eurocentrumjablonec.cz/akce/veletrhy-a-vystavy/euroregion-amos/
Kontakt: Hana Popelková (h.popelkova@eurocentrumjablonec.cz,  telefon 483 712 505)
Datum: 8/31/2009

Den otevřených dveří v Nemocnici Jablonec nad Nisou
Ve čtvrtek 17. září pořádá Nemocnice Jablonec nad Nisou již třetí ročník Dne otevřených dveří. Pro 
letošní rok připravili speciální dopoledne výhradně pro školy. Pro objednání prohlídky kontaktujte paní 
Renatu Sýkorovou do pátku 11.9.2009 na e-mailu: renata.sykorova@nemjbc.cz případně na tel.: 483 
345 463, 607 939 658.
Odkaz: http://www.nemjbc.cz
Datum: 9/1/2009



GRANTY A DOTACE
Semináře ke globálnímu grantu Podpopra nabídky dalšího vzdělávání
Ve dnech 7.,8. a 10. září 2009 pořádá na třech místech Libereckého kraje, a to v Semilech (7.9.), 
České Lípě (8.9.) a Liberci (10.9.), resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů 
a rozvoje venkova ve spolupráci s resortem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu semináře ke 
globálnímu grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Semináře začínají vždy v 9.30 hodin a v 
případě zájmu potvrďte svou účast do 3. září 2009 e-mailem nebo telefonicky. Kontaktní osobou je Bc. 
Michal Hnízdo.
Kontakt: Bc. Michal Hnízdo (michal.hnizdo@kraj-lbc.cz, 485226294)
Datum: 8/18/2009

Dotace účelově vázané na uhrazení části nákladů spojených s dopravou mimolibereckých 
žáků na veletrh EDUCA 2009 JOBDAYS LIBEREC
Dovolujeme si Vás upozornit na možnost čerpání účelově vázaných dotací na uhrazení části nákladů 
spojených s dopravou žáků 8. a 9. ročníků mimolibereckých základních škol a posledních a 
předposledních ročníků mimolibereckých středních škol na Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Kontakt: Zuzana Junková (zuzana.junkova@kraj-lbc.cz), Petra Jirásková (petra.jiraskova@kraj-lbc.cz)
Datum: 8/28/2009

ROZPOČET REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ
Informace odboru 26 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 18 994/2009-26
Informace odboru 26 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 18 994/2009-26 pro školy a 
školská zařízení regionálního školství k možnosti uplatnění slevy na pojistném.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1420
Kontakt: Eva Havelková (eva.havelkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 8/31/2009

S účinností od 1. 8. 2009 je novelizován zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Jak mohou zaměstnavatelé uplatnit slevy na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a kdy na ně mají nárok. Tyto a další informace související s novelou zákona č. 
589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení, se dozvíte na webu České správy sociálního 
zabezpečení (viz. odkaz)
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1420
Kontakt: Eva Havelková (eva.havelkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 8/20/2009

LEGISLATIVA
Souhlas zřizovatele se smlouvou o partnerství
Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, platná od 5. března 2009 obsahuje nový § 
32a Spolupráce škol a školských zařízení, který definuje smlouvu o partnerství v projektech 
financovaných z prostředků Evropské unie. Z jeho ustanovení vyplývá podmínka platnosti této smlouvy 
udělením souhlasu zřizovatele s jejím uzavřením, a to ať se škola nebo školské zařízení účastní 
projektu jako žadatel nebo partner. V případě škol zřizovaných Libereckým krajem zašle příspěvková 
organizace žádost o souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství včetně návrhu smlouvy o 
partnerství. Kontaktní osobou je na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Petra Prokešová (tel.: 
485 226 229, e-mail: petra.prokesova@kraj-lbc.cz).
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291
Datum: 8/18/2009

Autorské právo ve školství
Na základě žádosti MŠMT o spolupráci při zajištění větší informovatnosti pracovníků zejména 
základních a středních škol týkající se porušování autorského zákona a zamezení případným sankcím, 
které by mohly být školám na základě podnětu vydavatelů uloženy uvádímme, že učebnice je 
autorským dílem. Škola jako právnická osoba ji může využívat volně (tj. bez souhlasu autora) 
výhradně pro svoji vnitřní potřebu (např. při školení svých zaměstnanců) - nikoli pro potřebu žáků, 
protože ti nejsou součástí školy jako právnické osoby. Zhotovování rozmnoženin a jejich půjčování 



nebo rozdávání žákům včetně šíření digitalizované učebnice je neoprávněným užitím autorského díla. 
Na webových stránkách MŠMT je k dispozici informační materiál zpracovaný k tématu ochrany 
autorských práv.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1326

http://www.msmt.cz/vzdelavani/ochrana-autorskych-prav-1
Datum: 8/18/2009

Novinky ve školské legislativě na začátku školního roku
Upozorňujeme ředitele škol a školských zařízení v Libereckém kraji, že ve Sbírce zákonů v částce 83 ze 
dne 27. srpna 2009 byly zveřejněny tři důležité dokumenty vztahující se k jejich činnosti. Jedná se o: 
Nařízení vlády č. 273 ze dne 17. srpna 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o 
stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé pedagogické a přímé pedagogicko-
psychologické činnosti pedagogických pracovníků; Vyhláška č. 274 ze dne 19. srpna 2009 o školských 
zařízeních, u nichž s nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek 
vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí; Vyhláška č. 275 ze dne 19. srpna 2009, 
kterou se zrušuje vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, 
žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, 
ve znění pozdějších předpisů.
Odkaz: http://www.mvcr.cz/soubor/sb083-09-pdf.aspx
Datum: 8/28/2009

SOUTĚŽE A TALENTOVANÁ MLÁDEŽ
Ahoj z prázdnin 2009
Dům dětí a mládeže Šumná vyhlašuje XX. ročník dětské výtvarné soutěže Ahoj z prázdnin, která je 
zařazená v Pedagogicko-organizačních informacích MŠMT ČR, soutěže typu C. Podmínky soutěže 
naleznete v propozicích. Uzávěrka soutěže je 20. 10. 2009. Kontakt: Dům dětí a mládeže Šumná, 
tel/fax 515 291 436, e-mail: ddm.sumna@zn.orgman.cz , http://sis.znojmo.cz/ddmsumna
Odkaz: http://sis.znojmo.cz/ddmsumna
Kontakt: ddm.sumna@zn.orgman.cz
Datum: 8/31/2009

Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže 2010
V rámci Her IV. zimní olympiády dětí a mládeže 2010, jejichž pořadatelem je Liberecký kraj vyhlašuje 
Krajský úřad Libereckého kraje krajské kolo výtvarné soutěže s názvem "Sport/sportovní odvětví 
charakteristické pro moje město". Soutěž je určena dětem narozených v letech 1999 - 2002, případně 
mladší. Veškeré informace k vyhlášené soutěži naleznete v propozicích na stránkách odboru školství.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (eva.hodbodova@kraj-lbc.cz)
Datum: 4/30/2009
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