PUBLIKACE S CD

Společnost aTre nabízí pro mateřské školy:

Řízení mateřské školy
v přehledech, tabulkách a schématech – I. díl
(verze 1.2013)

Při řízení školy je potřeba pracovat s velkým množstvím rozličných
informací.
Podstatné informace, základní vztahy mezi informacemi se často ztrácejí.
Připravili jsme pro vás přehledy, tabulky a schémata důležitá pro pochopení
určujících vztahů při řízení mateřské školy.
Příklad: Rozdělení právních předpisů a dalších materiálů MŠMT
Právní předpisy a další materiály MŠMT
I. Školské právní předpisy a materiály MŠMT
Zákony
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Nařízení vlády
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení
rozsahu přímé vyučovací povinnosti

Vyhlášky
Vyhlášky ostatních
ministerstev

Vyhlášky MŠMT
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání

Vyhláška MZd č. 106/2001 Sb.,
o hygienických požadavcích na zotavovací
akce pro děti
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Směrnice, opatření,
příkazy, pokyny

Rámcové vzdělávací programy
a související materiály

Informace, doporučení

Metodický pokyn k odměňování
pracovníků škol, č.j.: 10300/2010-25

Rámcový vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání (2004)

Informace k rozsahu bezúplatného
vzdělávání v MŠ, č.j. 1425/2012-20

II. Další právní předpisy
Č.j.: MSMT-1425/2012-20 Informace
k aktuálním otázkám rozsahu bezúplatného
vzdělávání v mateřské škole (k provedení §
123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. s účinností
od 1. ledna 2012)

Zákony
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
mění také ustanovení § 123 odst. 2 tohoto zákona.

Nařízení vlády
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým
se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých
osobních překážek v práci

Vyhlášky
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu
kulturních a sociálních potřeb

Všechny uvedené informace v programu jsou aktivní = dají se otevřít a přečíst text
příslušné právní normy.

Cena
Cena

publikace s instalačním CD je 380 Kč + DPH
aktualizace publikace s CD je 280 Kč + DPH (1x ročně).

aTre, v.o.s.

Jana Nerudy 1692, P.O. BOX 48
504 01 Nový Bydžov
bat@atre.cz
tel.: 495 491 449

obchodní oddělení

Objednávky přijímáme v E-Obchodě, telefonicky, e-mailem nebo
písemně na adresách:
vedení společnosti

WWW.ATRE.CZ

Vnitroresortní předpisy MŠMT

aTre, v.o.s.

Bryksova 763/46, P.O. BOX 39
198 21 Praha 9
obchod@atre.cz
tel.: 281 918 625, 604 342 428

Další informace naleznete na www.atre.cz.
3/26/13 10:52 AM

1. Právní předpisy a další materiály MŠMT
1.1 Základní přehled právních předpisů a dalších
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5.3 Finanční kontrola
5.4 Majetek
5.5 Učební pomůcky a materiály
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6.3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní
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7.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
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