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SEŠIT 12

ČÁST OZNAMOVACÍ
Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
Č. j.: 23718/2010-18

V Praze dne 9. 11. 2010

Informace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení
zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým
bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy,
o postupech ﬁnančního vypořádání poskytnutých dotací za rok 2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vydává v souladu s vyhláškou
č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny ﬁnančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními
ﬁnančními aktivy nebo Národním fondem, pro ﬁnanční vypořádání dotací poskytnutých právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále jen „církevní
školy“), za kalendářní rok 2010 tuto informaci.
V roce 2010 jsou církevním školám poskytovány dotace jak na základě § 162 odst. 1 a § 163 odst. 1, písm.
b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, tak v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Církevní školy předloží ﬁnanční vypořádání dotací poskytnutých ministerstvem elektronicky ve formátu (Excel) na e-mailovou adresu sona.frnkova@msmt.cz a v tištěné podobě spolu s podrobným komentářem na tiskopisech uvedených v příloze:
Příloha č. 1 – Finanční vypořádání dotací poskytnutých církevní škole (školskému zařízení) v kalendářním roce
2010 mimo dotací poskytnutých na projekty spoluﬁnancované z rozpočtu Evropské unie
Příloha č. 2 – Finanční vypořádání dotací poskytnutých církevní škole (školskému zařízení) na projekty spoluﬁnancované z rozpočtu Evropské unie, které byly ukončeny k 31.12.2010
na adresu odboru 18 – hlavního účetního a metodiky účetnictví v doporučeném termínu1 do

7. února 2011
Nevyčerpané prostředky z poskytnutých dotací převede církevní škola na depozitní účet ministerstva
č. 6015-821001/0710 v termínu do 15. února 2011.
Zároveň církevní škola zašle avízo o uskutečněném převodu nevyčerpaných prostředků z poskytnuté dotace
ve dvou vyhotoveních – jedno bude adresováno odboru 18 – hlavního účetního a metodiky účetnictví a druhé
poskytovateli prostředků. Termínem rozhodným pro splnění povinnosti provedení odvodu nebo vratky se rozumí
datum odepsání odvodu nebo vratky z účtu církevní školy.

1

Termín má pouze doporučující charakter, vyhláška č. 52/2008 Sb. stanoví termín pro předání údajů do 15. února 2011.
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Finanční vypořádání dotací u projektů spoluﬁnancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků ﬁnančních mechanismů se provede v souladu s § 2 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 52/2008 Sb. nejpozději k 31. prosinci
roku, v němž byl projekt ukončen. O ukončení projektu rozhoduje poskytovatel prostředků.
Komentářem se rozumí stručné zdůvodnění výsledků, v němž se uvedou skutečnosti, které ovlivnily užití
prostředků, které jsou předmětem ﬁnančního vypořádání.

Mgr. Josef Dobeš, v .r.
ministr školství, mládeže
a tělovýchovy

v tom:
Provozní dotace 1)

Poskytnuto k 31.12.2010
1

a

RP na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdČlávání dČtí se
sociokulturním znevýhodnČním

ZajištČní podmínek bezplatné pĜípravy k zaþlenČní žákĤ-cizincĤ ze 3. zemí
do zákl. vzdČlávání

v tom (uvećte jednotlivé tituly úþelových dotací) :

3

4

Sestavil:
Telefon:
Datum a podpis:

1)

Datum a podpis:

Kontroloval:

VysvČtlivky:
Dotace poskytnutá odborem 26 MŠMT podle § 160 odst.1 písm. b) zákona þ. 561/2004 Sb.
ve sloupci a) jednotlivým titulem se rozumí úþel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodČ nebo smlouvČ o poskytnutí dotace
sloupec 1 - uvádí se výše dotace stanovená v rozhodnutí event. dohodČ nebo smlouvČ o poskytnutí dotace
sloupec 2 - uvádí se výše dotace pĜevedené poskytovatelem na úþet pĜíjemce
sloupec 3 - vyplĖuje se, pokud pĜíjemce provedl vratku dotace, pĜípadnČ její þásti v prĤbČhu roku, za který se provádí finanþní vypoĜádání, na výdajový úþet poskytovatele, ze kterého byla poskytnuta
sloupec 4 - vyplĖuje se, pokud pĜíjemce provedl vratku dotace, pĜípadnČ její þásti již v prĤbČhu roku, za který se provádí finanþní vypoĜádání, na pĜíjmový úþet poskytovatele. UpozorĖujeme, že
by vratky mČly být správnČ zaslány pouze na výdajový úþet, ze kterého byly dotace poskytnuty (pokud jsou prostĜedky vráceny v prĤbČhu kalendáĜního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta) nebo
na depozitní úþet (vratky vyplývající z finanþního vypoĜádání)
sloupec 5 - uvádí se výše skuteþnČ použitých prostĜedkĤ pĜíjemcem z poskytnuté dotace k 31.12.2010
sloupec 6 - uvádí se vratka pĜi finanþním vypoĜádání, rovná se sloupec 2 mínus sloupec 3 mínus sloupec 4 mínus sloupec 5
Údaje uvedené ve vypoĜádání dotací musí být v souladu s údaji v úþetnictví, s Ĝádnou úþetní závČrkou (Rozvaha a výkaz zisku a ztrát k 31.12.2010)

25 A.3. Dotace celkem (A. 1 + A. 2)

24

23

22

21 A.2. Investiþní dotace celkem

20

19

18 Další (uvećte jednotlivé tituly úþelových dotací):

17 Pokusné ovČĜování maturitní zkoušky v roce 2010

16 SoutČže

15 Pilot G/GP - dČlené hodiny

14 Školní vybavení pro žáky 1. roþníku základního vzdČlávání

13

12 ZajištČní podmínek zákl. vzdČlávání nezletilých azylantĤ a dČtí cizincĤ

11

10 Ubytování španČlských lektorĤ

9 Program podpory vzdČlávání národnostních menšin

8 Prevence kriminality

7 Podpora romských žákĤ stĜedních škol

6 Program protidrogové politiky

5 Podpora integrace romské komunity

4 Asistenti pedagogĤ pro žáky se zdravotním postižením

2

Vráceno v prĤbČhu roku Vráceno v prĤbČhu roku
ýerpáno k 31.12.2010
na výdajový úþet
na pĜíjmový úþet
poskytovatele
poskytovatele

mimo dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpoþtu Evropské unie

Finanþní vypoĜádání dotací poskytnutých církevní škole (školskému zaĜízení) v kalendáĜním roce 2010

Ukazatel

3 Asistenti pedagogĤ pro žáky se sociálním znevýhodnČním

2

1 A.1. Neinvestiþní dotace celkem

IýO

Právnická osoba vykonávající þinnost školy nebo školského zaĜízení:

5

SkuteþnČ použito
k 31.12.2010
6=2-3-4-5

Vratka dotací pĜi
finanþním vypoĜádání

v Kþ na dvČ desetinná místa

PĜíloha þ. 1
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1

a
2

ýerpáno celkem
k 31.12.2010

Sestavil:
Telefon:
Datum a podpis::

Datum a podpis:

Kontroloval:

3

Použito celkem
k 31.12.2010

VypoĜádány budou pouze projekty spolufinancované z rozpoþtu EU, které byly k 31.12.2010 ukonþeny!
sloupec 1 - uvádí se celkový objem dotace stanovený v rozhodnutí event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace za celou dobu trvání projektu
sloupec 2 - uvádí se celkový objem dotací, které byly pĜevedeny poskytovatelem na úþet pĜíjemce
sloupec 3 - uvádí se celkový objem skuteþnČ použitých prostĜedkĤ pĜíjemcem z poskytnutých dotací k 31.12.2010, v nČmž byl projekt ukonþen
sloupec 4 - uvádí se výše pĜípadné vratky dotace pĜi finanþním vypoĜádání, rovná se sloupec 2 minus sloupec 3
Údaje uvedené ve vypoĜádání dotací musí být v souladu s údaji v úþetnictví, s Ĝádnou úþetní závČrkou (Rozvaha a výkaz zisku a ztrát k 31.12.2010)

VysvČtlivky:

13 B.3. Dotace celkem (B. 1. + B. 2)

12

11

10

9

8 B.2.Investiþní dotace celkem

7

6

5

4

3

1 B.1.Neinvestiþní dotace celkem
v tom: (uvećte jednotlivé tituly úþelových dotací):
2

Poskytnuto celkem
k 31.12.2010

Ukazatel

které byly ukonþeny k 31.12.2010
v Kþ na dvČ desetinná místa

PĜíloha þ. 2

4=2-3

Vratka dotací pĜi finanþním
vypoĜádání

Finanþní vypoĜádání dotací poskytnutých církevní škole (školskému zaĜízení) na projekty spolufinancované z rozpoþtu Evropské unie,

Právnická osoba vykonávající þinnost školy nebo školského zaĜízení:

IýO:
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Č. j. 30 483/2010-90

Informace o výběru žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého
studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
Na základě pověření MŠMT výběr žáků ke studiu v dvojnárodnostním dvojjazyčném česko-německém vzdělávacím cyklu Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně organizačně zajišťuje Gymnázium v Děčíně.
Základní informace o studiu:
–
–
–
–
–
–

studium je šestileté, je určeno žákům v 7.–12. roce školní docházky
žáci po dobu plnění povinné školní docházky zůstávají „kmenově“ žáky české školy
výuka bude organizována ve třídě s 15 českými a 15 německými žáky
čeští žáci a část německých žáků bude ubytována společně v internátě
studium je ukončeno maturitní zkouškou, platnou v SRN i dalších zemích EU
kromě českého a německého jazyka budou žáci studovat anglický, popř. francouzský jazyk; realizovány jsou
zahraniční výměnné pobyty
– studijní plán obsahuje dále běžné všeobecně vzdělávací předměty
– studium (včetně ubytování a stravování ve dnech vyučování) je hrazeno ze státních prostředků ČR a SRN;
žákům je poskytováno kapesné
Základní informace o výběrovém řízení:
přihlásit se mohou žáci šestého ročníku základní školy nebo žáci prim osmiletých gymnázií
– výběr bude organizován dvoukolově:
1. kolo: písemné testy z českého jazyka a matematiky
2. kolo: a) ústní pohovor v německém nebo anglickém jazyce
b) pohovor s psychologem
– požadavky jsou k nahlédnutí na internetových stránkách:
www.gymnaziumdc.cz
www.schillergymnasium-pirna.de
– přihlášky se podávají na běžných formulářích přihlášek používaných k přijímacímu řízení do středních škol
(v kolonce studijní obor bude uvedeno: dvojjazyčné studium Pirna)
– přihlášku potvrdí škola, kterou žák navštěvuje
– potvrzení lékaře se nevyžaduje
Termíny a závěrečné informace :
– zájemci zašlou přihlášku do 28. 2. 2011 na adresu: Gymnázium Děčín, Komenského nám. 4, 405 02 Děčín
(tel./fax: 412 519 811, e-mail: info@gymnaziumdc.cz)
Zkoušky se konají na Gymnáziu v Děčíně, Komenského nám. 4 dne 16. března 2011.
Všichni přihlášení žáci budou pozváni písemně.

PhDr. Jindřich Fryč, v. r.
vrchní ředitel sekce I/4

V Praze dne 23. listopadu 2010
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic
a učebních textů následující tituly:
pro základní vzdělávání:
Bradáčová, L., Staudková, H., Šotolová, A.: Lidé kolem nás –
aplikovaná etika pro 4. ročník (učebnice + pracovní sešit)
Č. j.: 177719/2010-22, cena: 62 + 48 Kč

14. 9. 2016

Alter

součást
ucelené řady

Bradáčová, L., Staudková, H., Šotolová, A.: Lidé kolem nás –
aplikovaná etika pro 5. ročník (učebnice + pracovní sešit)
Č. j.: 177719/2010-22, cena: 62 + 48 Kč

14. 9. 2016

Alter

součást
ucelené řady

Kol.: Člověk a jeho svět pro 5. ročník (učebnice + pracovní sešit)
Č. j.: 17227/2010-22, cena: 119 + 89 Kč

27. 10. 2016

Didaktis

součást
ucelené řady
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Ztráta razítka
Dne 23. 10. 2010 došlo k odcizení 1 ks obdélníkového razítka s textem:
Dětský domov a Školní jídelna,
Čeladná 87,
příspěvková organizace
739 12 Čeladná
IČO 60043661, tel./fax:558 684 411
e-mail:ddceladna@volny.cz

-6-

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 23. 10. 2010 je třeba považovat za neplatné.
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Celoroční obsah
Ročník LXVI (2010)
CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED
A. Část normativní
Sešit
Věst.

Název

Číslo jednací

Datum

Str.

3. 12. 2009

2–6

1

Protokol z mimořádného zasedání Smíšené komise (vytvořené na základě
článku 18 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky
o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu), včetně
Pracovního programu Programu „Akce Česká republika – Rakouská republika
– spolupráce ve vědě a vzdělávání“ na léta 2010 až 2015, podepsaný v Českých
Budějovicích dne 3. prosince 2009

1

Vyhlášení MŠMT o pokusném ověřování ukončování vzdělávání v oboru
vzdělání Ekonomické lyceum

22 758/2009- 23

6. 11. 2009

7–10

1

Vyhlášení MŠMT o pokusném ověřování ukončování vzdělávání v oboru
vzdělání Zdravotnické lyceum

22 759/2009-23

6. 11. 2009

11–13

1

Vyhlášení MŠMT o pokusném ověřování ukončování vzdělávání v oboru
vzdělání Technické lyceum

6. 11. 2009

14–17

1

Vyhlášení pokusného ověřování ukončování vzdělávání maturitní zkouškou ve
vybraných třídách gymnaziálních oborů vzdělání

30. 11. 2009

18-21

3

Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury
mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2009 – 2011,
podepsaný v Soulu dne 30. prosince 2009

30. 12. 2009

2–5

3

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2010 k přiznávání
stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy vložená do stipendijní části Programu Akce Česká republika –
Rakouská republika – spolupráce ve vědě a vzdělávání“

28 628/2009-90

2. 2. 2010

6-9

3

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání

12 586/2009-22

16. 12. 2009

10–14

4

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

598/2010-33

10. 2. 2010

2–8

4

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/2010, kterým se stanoví
Pokyn k předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu
v roce 2010

2 635/2010-18

1. 3. 2010

9–19

5

Vyhlášení pokusného ověřování nové formy a organizace ukončování středního
vzdělávání maturitní zkouškou

3 831/2010-23

16. 3. 2010

2–4

5

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/2010, kterým se
stanoví postup při zařazování vzdělávacích institucí a jazykových kurzů do
příloh vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se
pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium
na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a při jejich
vyřazování z těchto příloh

4 559/2010-20

6. 4. 2010

5–19

7

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydávají
Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá
78-62-C/01 a Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola
dvouletá 78-62-C/02 a uvolňují se k tvorbě školních vzdělávacích programů

13 155/2010-28

25. 5. 2010

2

8

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a Ministerstvem školství a vědy Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti
vzdělávání, podepsané ve Skopje dne 21. června 2010 (angl. znění + neoﬁciální
český překlad)

21. 6. 2010

2–7

8

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění název
rámcového vzdělávacího programu pro odborné vzdělávání 68-42-L/51
Bezpečnostně právní činnost

15. 6. 2010

8

22 761/2009-23
22 762/2009-23

14 152/2010-23
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8

Vyhlášení pokusného ověřování provozu integrované lesní mateřské školy
Lesníček při Mateřské škole Semínko, o.p.s.

10 886/2010-22

4. 6. 2010

9-12

8

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává
Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

12 955/2010-22

31. 5. 2010

13-56

10

Vyhlášení pokusného ověřování organizace, průběhu a ukončování vzdělávání
v osmiletém gymnáziu, které je součástí činnosti Německé školy v Praze s. r. o.
– zahraniční školy a gymnázia

15 711/2010-23

16. 8. 2010

2-4

Název

Číslo jednací

Datum

Str.

Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování
dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění
pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2009

25 458/2009-26

2. 2. 2010

15-18

Číslo jednací

Datum

Str.

B. Část metodická
Sešit
Věst.
3

C. Část oznamovací
Sešit
Věst.

Název

1

Druhá výzva školám v České republice

22

1

Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

23

2

Informace o statistickém zjišťování v roce 2010 – výkaz S 5-01 (Gesce ÚIV)

2–4

2

Soustava republikových normativů pro rok 2010

2

Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

3

Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2010 pro účely poskytování
dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem,
krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou
společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat
církevní školy, v roce 2010

3

Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

58

3

Oznámení o ztrátě razítka

59

4

Sdělení o aktualizaci resortní Klasiﬁkace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

20

4

Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2010

21–77

4

Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní
vzdělávání platný ve školním roce 2009/2010 (stav ke dni 5.3.2010)

78–118

4

Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

119

4

Oznámení o ztrátě razítka

120

5

Oznámení MŠMT o schválení kvaliﬁkačních a hodnotících standardů dílčích
kvaliﬁkací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů

20

5

Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

21

5

Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu

22

6

Vydání rámcových vzdělávacích programů

6

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 2010/2011

715/2010-26

11. 1. 2010

5
6

123/2010-26

1 606/2010-23
920/2010-20

19–57

19. 4. 2010

2–5
6–42
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Str.

6

Informace o zasílání záznamů o úrazech a vyrozumění o aktualizaci záznamů
o úrazech v elektronickém formuláři

43

6

Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

6

Oznámení o změně státní příspěvkové organizace zřizované MŠMT

6

Popisy struktur individuálních údajů předávaných ze školních matrik
a z evidence uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve VOŠ (Gesce ÚIV)

6

Oznámení o ztrátě razítka

70

7

Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

3–4

7

Oznámení o ztrátě razítka

7

Oznámení ČŠI o ztrátě služebních průkazů

8

Organizace školního roku 2011/2012 v základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích

11 988/2010-20

8

Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2010/2011

13 595/2010-51

8

Sdělení MŠMT o vydání rozhodnutí o povolení plnění povinné školní
docházky v zahraniční škole na území České republiky

8

Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

8

Oznámení o odcizení služebního průkazu

9

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy právnickým osobám
vykonávajícím činnost středních škol

9

Sdělení o aktualizaci resortní Klasiﬁkace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

9

Sdělení MŠMT o vydání rozhodnutí o povolení plnění povinné školní
docházky v zahraniční škole na území České republiky

9

Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

9

Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT

8

9

Oznámení ČŠI o odcizení služebních průkazů

9

9

Oznámení o ztrátě razítka

10

10

Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2010 pro účely poskytování
dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem,
krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou
společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat
církevní školy, v roce 2010 (stanovených č.j. 123/2010-26), uveřejněných
v sešitu 3/2010 Věstníku MŠMT ČR

21 069/2010-26

5–8

10

Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT

23 415/2010-25

9

10

Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

10

10

Sdělení o opravě tiskové chyby v Opatření ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy, kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro
základní umělecké vzdělávání (č.j. 12 955/2010-22 ze dne 31.5.2010),
uveřejněném v sešitu 8/2010 Věstníku MŠMT ČR

11

11

Sdělení MŠMT, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání)
v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle
působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných
kvaliﬁkací, aktualizovaný k 23.9.2010

11

Sdělení MŠMT, kterým se vydává aktuální znění příloh I až IV směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání
odborných kvaliﬁkací, aktualizované k 23.9.2010

11

Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní
vzdělávání platný ve školním roce 2010/2011 (stav ke dni 1.10.2010)

44–45
10 518/2010-31

46
47–69

5
6
9. 6. 2010

57
58–75
76
77–78
79

7. 7. 2010

2–3
4

1 051/2010-II/1

5
6–7

23. 9. 2010

2–16

17–40

41–81

11

Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

82

11

Oznámení ČŠI o odcizení služebního průkazu

83
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2–5

12

Informace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými
společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva
zřizovat církevní školy, o postupech ﬁnančního vypořádání poskytnutých
dotací za rok 2010

23 718/2010-18

9. 11. 2010

12

Informace o výběru žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného
česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

30 483/2010-90

23. 11. 2010

12

Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

12

Oznámení o odcizení razítka

12

Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR – ročníku LXVI (2010)

6
7
8
9–12
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