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Pracovníci 
Odborů a oddělení školství
Obcí s rozšířenou působností v Libereckém kraji 




								
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE             NAŠE ZNAČKA                     VYŘIZUJE/LINKA                          V LIBERCI DNE
	Č.j.KULK 11419/2007	Mgr. Tesarčík 	23. února 2007
	
Informace k podávání žádostí o vydání souhlasu se zřízením speciálních tříd v mateřských 
a základních školách zřizovaných obcemi v Libereckém kraji ve školním roce 2007/2008

Vážená paní vedoucí, vážený pane vedoucí,
se zřízením nebo otevřením speciální třídy v mateřské škole, základní škole, přípravného stupně v základní škole speciální a praktické, přípravné třídy v základních školách v daném školním roce vydává v souladu se školským zákonem souhlas krajský úřad. 
Ještě v předstihu než budou jednotlivé školy zasílat žádosti o vydání souhlasu se zřízením třídy bychom vás rádi informovali o záměrech a možnostech Krajského úřadu v této oblasti. 
Na základě rozpočtu pro rok 2007, předpokládanému demografickému vývoji a očekávaným požadavkům na zajištění speciální péče pro dětí a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami předpokládáme, že rozsah speciální péče poskytovaný dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ve speciálních třídách bude zachován v rozsahu školního roku 2006/2007.
Doporučujeme, aby při předkládání žádostí o otevření speciálních tříd pro školní rok 2007/2008 byl v rámci obce s rozšířenou působností dodržen navržený počet speciální tříd. 
Obec s rozšířenou působností				počet speciálních tříd
Liberec							v MŠ		13
	z toho Liberec město						11
	v ostatních obcích – Český Dub, Chrastava			  2 
							v ZŠ		20
	z toho Liberec město						11
	v ostatních obcích – Český Dub, Chrastava			  9
Frýdlant						v MŠ		  1
							v ZŠ		  -


Česká Lípa						v MŠ		  4
	z toho Česká Lípa						  3
	v ostatních obcích – Minoň					  1
							v ZŠ		  9
	z toho Česká Lípa						  7
	v ostatních obcích – Dubá					  2
Nový Bor						v MŠ		  1
							v ZŠ		-
Semily							v MŠ		  2
	z toho Semily							  1
	v ostatních obcích – Lomnice n. P. 				  1
							v ZŠ		-
Jilemnice						v MŠ		-
							v ZŠ		  1
	z toho v ostatních obcích – Studenec				  1
Turnov							v MŠ		  2
							v ZŠ		  1
	z toho v ostatních obcích – Rovensko p. T.			  1
Železný Brod						v MŠ		  3
							v ZŠ		-

Lze předpokládat, že udělování souhlasu se zřízením speciálních tříd při současném prokázání potřeby zajištění vzdělávání formou skupinové integrace, zajištění vzdělávání pedagogickými pracovníky s odpovídající odbornou kvalifikaci a respektování možností krajského úřadu, bude bezproblémové. Určení, ve kterých školách budou speciální třídy v rámci jednoho zřizovatele zřízeny, je plně v jeho kompetenci.  
Žádáme vás, abyste v tomto smyslu informovali ředitele vámi zřizovaných škol i škol nacházejících se na území obce s rozšířenou působností.

S pozdravem 


                                                           

	RNDr. Robert Gamba
                                                                        vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

