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PROVÁDĚCÍ PROGRAM
KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY

NA LÉTA 2006 – 2008 

Vláda České republiky a vláda Egyptské arabské
republiky (dále jen „smluvní strany“) vedeny přá-
ním upevňovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci
v oblasti kultury a vzdělání v souladu s Dohodou
o kulturní spolupráci mezi Československou
republikou a Egyptskou republikou, podepsanou
v Káhiře dne 19. října 1957, se dohodly takto: 

I. ŠKOLSTVÍ 

Článek 1
Smluvní strany budou podporovat přímou spolu-
práci mezi vysokými školami působícími ve státech
smluvních stran a vzájemné uzavírání smluv o této
spolupráci. Smluvní strany budou taktéž podporo-
vat aktivity Českého egyptologického ústavu
v Egyptě i další formy spolupráce v oblasti egypto-
logie.

Článek 2
Smluvní strany podpoří v rámci každého akade-
mického roku výměnu 2 (dvou) profesorů, docen-
tů, odborných asistentů a dalších akademických
pracovníků nebo výzkumných a vývojových pracov-
níků za účelem přednáškové činnosti a odborných
konzultací, tvorby osnov, účasti na konferencích
organizovaných příslušnými ministerstvy, univerzi-
tami a dalšími institucemi stejné úrovně ve státech
obou smluvních stran. Celková délka pobytu, kte-
rou smí každá ze smluvních stran využít, nepřekro-
čí dobu 20 (dvaceti) dnů v průběhu jednoho aka-
demického roku. Jednotlivý pobyt nepřesáhne
dobu 10 (deseti) dnů.

Článek 3
a) česká smluvní strana nabídne každoročně vyso-

koškolským učitelům a vědeckým pracovníkům
z Egyptské arabské republiky stipendium na
celkovou dobu 18 (osmnácti) měsíců. Toto sti-
pendium lze rozdělit na stipendia pro kratší
časové úseky v délce minimálně 3 (tří) a maxi-
málně 5 (pěti) měsíců.

b) egyptská smluvní strana nabídne každoročně
vysokoškolským učitelům a vědeckým pracovní-
kům z České republiky stipendium na celkovou

dobu 18 (osmnácti) měsíců. Toto stipendium lze
rozdělit na stipendia pro kratší časové úseky
v délce minimálně 1 (jednoho) a maximálně 6
(šesti) měsíců.

Článek 4
Smluvní strany si nabídnou v každém akademic-
kém roce stipendia ke studiu v doktorských studij-
ních programech na celkovou dobu maximálně 48
(čtyřicet osm) měsíců za rok.

Článek 5
a) česká smluvní strana nabídne v každém akade-

mickém roce 5 (pět) stipendií pro egyptské stu-
denty ke studiu českého jazyka v bakalářských
a magisterských studijních programech na
některé české veřejné vysoké škole, přičemž
každé na období 3 (tří) měsíců, které lze pro-
dloužit.

b) egyptská smluvní strana nabídne v každém aka-
demickém roce 5 (pět) stipendií pro české stu-
denty ke studiu arabského jazyka v bakalář-
ských a magisterských studijních programech
na některé egyptské vysoké škole, přičemž
každé na období 3 (tří) měsíců, které lze pro-
dloužit. 

Článek 6
a) smluvní strany budou podporovat výuku české-

ho jazyka v Egyptské arabské republice a arab-
ského jazyka v České republice. Česká smluvní
strana vyšle, na žádost egyptské smluvní strany,
1 (jednoho) vysokoškolského učitele, aby vyu-
čoval český jazyk a literaturu na Fakultě jazyků
Univerzity Ain Shams v Káhiře. 

b) egyptská smluvní strana vyšle, na žádost české
smluvní strany, 1 (jednoho) univerzitního učite-
le, aby vyučoval arabský jazyk a literaturu na
vybrané české veřejné vysoké škole.

Článek 7
Smluvní strany si na požádání zašlou publikace
o vzdělávání, vzdělávání dospělých, informace
o vzdělávacích programech a osnovách používa-
ných ve školách různého zaměření a různých stup-
ňů včetně institucí určených ke vzdělávání dospě-
lých.

Článek 8
V případě potřeby budou smluvní strany vydávat
doporučení pro univerzity a vzdělávací instituce
s vysokoškolskou úrovní, týkající se postupu při
uznávání vysvědčení, vysokoškolských diplomů
a akademických titulů získaných ve státě druhé
smluvní strany.
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Článek 9
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky a Ministerstvo vysokého školství Egypt-
ské arabské republiky podpoří výměnu 2 (dvou)
odborníků odpovědných za přípravu a realizaci
vzdělávací části tohoto Prováděcího programu
s cílem vyřešit problémy spojené s jeho plněním.
Jednotlivá návštěva nebude delší než 1 (jeden)
týden. Podmínky návštěvy budou vždy dojednány
diplomatickou cestou.

II . VĚDA

Článek 10
Smluvní strany budou podporovat přímou spolu-
práci mezi výzkumnými ústavy a spolupráci na pro-
jektech, na kterých mají společný zájem.

Článek 11
Smluvní strany budou podporovat výměnu vědec-
kých a výzkumných pracovníků za účelem výzku-
mu, studia, konzultací a výměny zkušeností
v oblasti vědy. Celková délka pobytu pro každou ze
smluvních stran nepřesáhne 3 (tři) měsíce v průbě-
hu jednoho akademického roku.

Článek 12
Smluvní strany budou podporovat vzájemnou
výměnu vědeckých informací a literatury.

Článek 13
Smluvní strany budou podporovat další prohlubo-
vání a rozvoj spolupráce uskutečňované v souladu
s Dohodou o vědecké a technické spolupráci mezi
Akademií věd České republiky a Akademií vědec-
kého rozvoje a technologie Egyptské arabské
republiky, která byla podepsána v Praze dne 
19. listopadu 1993.

III . SPORT A MLÁDEŽ

Článek 14
Smluvní strany budou podporovat kontakty
a výměny sportovních kolektivů a jednotlivých
sportovců, trenérů a odborníků, organizované
a financované příslušnými sportovními organizace-
mi.

Článek 15
Smluvní strany budou podporovat spolupráci
zaměřenou na organizaci vzájemných výměn dele-
gací mládeže a mládežnických institucí a organiza-
cí na recipročním základě; rovněž budou podporo-
vat účast v akcích mládeže pořádaných ve státech
smluvních stran. 

Článek 16
Smluvní strany si na požádání vymění dokumenty
a materiály z oblasti činnosti mládeže, sportu
a tělovýchovy.

IV. KULTURA

Článek 17
Smluvní strany budou podporovat zájem o kultur-
ní dědictví i o výsledky současného kulturního roz-
voje státu druhé smluvní strany. 

Článek 18
Smluvní strany budou spolupracovat při zamezení
nelegálního pohybu předmětů kulturního dědictví
v souladu s mezinárodními smlouvami a vnitřními
právními předpisy svých států. Smluvní strany si
budou vzájemně vyměňovat informace a zkušenos-
ti v této oblasti.

Článek 19
V době platnosti tohoto smluvního dokumentu si
příslušné organizace smluvních stran vymění 2
(dva) odborníky z oblasti ochrany a restaurování
kulturních památek na dobu 14 (čtrnácti) dnů.

Článek 20
Smluvní strany se budou vzájemně informovat
o mezinárodních kongresech, soutěžích, festiva-
lech, knižních veletrzích a podobných kulturně-
uměleckých aktivitách pořádaných v jejich zemi.

Článek 21
Smluvní strany budou podporovat vzájemnou
výměnu informací o právním stavu v oblasti dušev-
ního vlastnictví, ochrany autorského práva a dal-
ších právních normách a legislativních opatřeních
v oblasti kultury a umění.

Článek 22
V souladu se svými vnitrostátními předpisy budou
smluvní strany podporovat spolupráci mezi organi-
zacemi a institucemi, které jsou v jejich působnos-
ti, a to na základě oboustranného zájmu a vzájem-
ného prospěchu.

Článek 23
Finanční podmínky pořádání výstav dojednají
smluvní strany diplomatickou cestou.

V. VŠEOBECNÁ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 24
Vysílající smluvní strana uhradí osobám vysílaným
v rámci tohoto Prováděcího programu mezinárod-
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ní cestovné do hlavního města státu přijímající
smluvní strany a zpět.

Přijímající smluvní strana uhradí osobám přijatým
v rámci tohoto Prováděcího programu náklady na
pobyt a vnitrostátní dopravu, vzniklé v rámci
dohodnutého programu pobytu v souladu se schvá-
leným studijním plánem.

Článek 25
Při výběru osob vysílaných podle tohoto Provádě-
cího programu dají smluvní strany přednost těm
kandidátům, kteří ovládají jazyk státu přijímající
smluvní strany i anglický jazyk.

Článek 26
a) vysílající smluvní strana při nominaci osob vysí-

laných podle článků 2, 3, 4, 5 a 6 tohoto Prová-
děcího programu předloží materiály, které
budou obsahovat údaje vyžadované v dotazní-
cích přijímající smluvní strany, nejpozději do
31. března každého kalendářního roku. Osobní
údaje kandidátů, uvedené v dotaznících, budou
podléhat právním předpisům států smluvních
stran o ochraně osobních údajů.

b nominace egyptských kandidátů na stipendijní
pobyt podle článků 2, 3, 4 a 5 tohoto Prováděcí-
ho programu se provádí na základě vyplněných
formulářů žádostí se všemi požadovanými pří-
lohami uvedenými na formulářích žádostí. 

c) nominace českých kandidátů na stipendijní
pobyt podle článků 2, 3, 4 a 5 tohoto Prováděcí-
ho programu se provádí na základě vyplněných
formulářů žádostí, obsahujících informace
o kandidátech, jejich jazykových znalostech,
programu pobytu a jeho délce.

d) přijímající smluvní strana sdělí své stanovisko
k přijetí kandidátů do 1. července každého
kalendářního roku odpovědným institucím
státu vysílající smluvní strany. Zpráva o přija-
tých kandidátech musí obsahovat adresu ubyto-
vání, výši stipendia a délku pobytu.

e) vysílající smluvní strana bude přijímající smluv-
ní stranu informovat o datu příjezdu každého
kandidáta nejméně 3 (tři) týdny předem.

Článek 27
Smluvní strany zajistí stipendijní pobyt kandidátů
nominovaných dle článku 2 tohoto Prováděcího
programu na základě předložených pozvání/sou-
hlasů hostitelských institucí s pobytem nominova-
ných kandidátů. Vysílající smluvní strana odešle
přijímající smluvní straně jména kandidátů nomi-
novaných podle článku 19 tohoto Prováděcího pro-
gramu, jejich pracovní zařazení, informaci o jejich
jazykových znalostech, předpokládaný program

jejich pobytu a délku trvání pobytu nejpozději 3
(tři) měsíce před datem plánovaného začátku
pobytu. Přijímající strana sdělí své rozhodnutí
o přijetí navrženého kandidáta a datum jeho přije-
tí nejpozději 1 (jeden) měsíc po obdržení návrhu.
Po obdržení souhlasu s přijetím kandidáta sdělí
vysílající strana nejpozději 2 (dva) týdny před
odjezdem každého kandidáta přesné datum jeho
příjezdu a druh přepravy.

Článek 28
Výměna osob podle článků 2, 11 a 19 tohoto Pro-
váděcího programu se uskuteční za následujících
podmínek :
1. Přijímající česká smluvní strana poskytne všem

osobám přijatým podle článků 2, 11 a 19 tohoto
Prováděcího programu:

a) bezplatné ubytování hotelového typu;
b) stravné a kapesné podle platných právních

a finančních předpisů svého státu, které v sou-
časné době činí 380,- Kč (korun českých)
denně; tuto částku lze zvýšit v souladu s novými
platnými právními a finančními předpisy státu
přijímající smluvní strany. 

2. Přijímající egyptská smluvní strana poskytne
všem osobám přijatým podle článků 2, 11 a 19
tohoto Prováděcího programu:

a) bezplatné ubytování hotelového typu;
b) stravné a kapesné ve výši 80,- EGP (egyptských

liber) denně; tuto částku lze zvýšit v souladu
s novými platnými právními a finančními předpisy
státu přijímající smluvní strany.

Článek 29
Výměna osob podle článků 3 a 4 tohoto Provádě-
cího programu se uskuteční za následujících pod-
mínek:
1. Přijímající česká smluvní strana poskytne všem

osobám přijatým podle článků 3 a 4 tohoto Pro-
váděcího programu:

a) bezplatné ubytování v ubytovacích zařízeních
vysokých škol pro hostující učitele. Pokud se
kandidát neohlásí na adrese uvedené v Roz-
hodnutí v průběhu dvou týdnů od data uvede-
ného v Rozhodnutí, bere na vědomí skutečnost,
že rezervace původního ubytování může být
zrušena a počátek studijního pobytu může být
v návaznosti na tento fakt posunut, dokud
nebude poskytnuto jiné ubytovací zařízení.

b) stipendium podle platných právních a finanč-
ních předpisů svého státu, které v současné
době činí 7 500,- Kč (korun českých) měsíčně;
tuto částku lze zvýšit v souladu s novými platný-
mi právními a finančními předpisy státu přijí-
mající smluvní strany. Částka 7 500,- Kč (korun
českých) zahrnuje náklady na ubytování.
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2. Přijímající egyptská smluvní strana poskytne
všem osobám přijatým podle článků 3 a 4 toho-
to Prováděcího programu:

a) bezplatné ubytování hotelového typu. Není-li
takové ubytování k dispozici, poskytne přijíma-
jící egyptská smluvní strana každému kandidá-
tovi nejméně 300,- EGP (egyptských liber)
měsíčně na pokrytí nákladů na ubytování, které
si přijatá osoba zajistí sama;

b) stipendium ve výši 600,- EGP (egyptských liber)
měsíčně; tuto částku lze zvýšit v souladu s nový-
mi platnými právními a finančními předpisy
státu přijímající smluvní strany.

Článek 30
1. Přijímající česká smluvní strana poskytne kaž-

dému egyptskému studentu přijatému podle
článku 5 tohoto Prováděcího programu:

a) bezplatné studium;
b) stipendium pro studenty bakalářských a magis-

terských studijních programů podle platných
právních a finančních předpisů svého státu, které
v současné době činí 7 000,- Kč (korun českých)
měsíčně; tuto částku lze zvýšit v souladu s nový-
mi platnými právními a finančními předpisy státu
přijímající smluvní strany. Částka 7 000,- Kč
zahrnuje náklady na ubytování;

c) ubytování na studentských kolejích za stejných
podmínek, jaké mají čeští studenti. Pokud se
kandidát neohlásí na adrese uvedené v Roz-
hodnutí v průběhu dvou týdnů od data uvede-
ného v Rozhodnutí, bere na vědomí skutečnost,
že rezervace původního ubytování může být
zrušena a počátek studijního pobytu může být
v návaznosti na tento fakt posunut, dokud
nebude poskytnuto jiné ubytovací zařízení.

d) možnost stravování v jídelnách určených pro
studenty za stejných podmínek, jaké mají čeští
studenti.

2. Přijímající egyptská smluvní strana poskytne
každému českému studentu přijatému podle
článku 5 tohoto Prováděcího programu:

a) bezplatné studium;
b) stipendium ve výši 550,- EGP (egyptských liber)

měsíčně; tuto částku lze zvýšit v souladu s nový-
mi platnými právními a finančními předpisy
státu přijímající smluvní strany;

c) bezplatné ubytování v ubytovacích zařízeních
vysokých škol pro hostující učitele. Není-li tako-
vé ubytování k dispozici, poskytne přijímající
egyptská smluvní strana každému kandidátovi
nejméně 200,- EGP (egyptských liber) měsíčně
na pokrytí nákladů na ubytování, které si přija-
tý kandidát zajistí sám;

d) možnost stravování v jídelnách určených pro
studenty za stejných podmínek, jaké mají egypt-
ští studenti. 

Článek 31
1. Přijímající česká smluvní strana poskytne kaž-

dému učiteli přijatému podle článku 6 tohoto
Prováděcího programu:

a) plat vysokoškolského učitele podle platných
právních předpisů svého státu;

b) bezplatně ubytování.
2. Přijímající egyptská smluvní strana poskytne

každému učiteli přijatému podle článku 6 toho-
to Prováděcího programu:

a) plat vysokoškolského učitele podle platných
právních předpisů svého státu;

b) bezplatně ubytování hotelového typu. Není-li
takové ubytování k dispozici, poskytne přijíma-
jící egyptská smluvní strana učiteli nejméně
300,- EGP (egyptských liber) měsíčně na pokry-
tí nákladů na ubytování, které si přijatý učitel
zajistí sám.

3. Učitelé jsou vysíláni na jeden kalendářní rok
a případné pokračování jejich činnosti musí být
dojednáno diplomatickou cestou do 1. ledna
každého roku.

Článek 32
a) smluvní strany se zavazují vyplatit dohodnutou

finanční částku osobám přijatým v rámci tohoto
Prováděcího programu podle článků 2, 11 a 19
při jejich příjezdu do místa pobytu ve státě při-
jímající smluvní strany.

b) výplata stipendií podle článků 3, 4 a 5 tohoto
Prováděcího programu bude probíhat ve výplat-
ní dny určené přijímající smluvní stranou.

Článek 33
Během platnosti tohoto Prováděcího programu
smluvní strany zváží v případě potřeby zvýšení částky
poskytované kandidátům jako měsíční stipendium.

Článek 34
Všechny výše uvedené částky (granty, dávky, sti-
pendia, příspěvky, diety, platy vysokoškolských uči-
telů) budou vypláceny osobám přijatým podle
tohoto Prováděcího programu v souladu s přísluš-
nými vnitrostátními právními předpisy států smluv-
ních stran.

Článek 35
Tento Prováděcí program vstoupí v platnost dnem
podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2008.
Jeho platnost může být prodloužena na základě
dohody smluvních stran.
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Dáno v Káhiře dne 19.února 2006 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Jakub Karfík Dr. Sallama Shaker
mimořádný a zplnomocněný asistentka ministra zahraničních věcí
velvyslanec České republiky pro kulturní, školskou a vědeckou

v Egyptské arabské republice spolupráci

Za vládu Za vládu
České republiky Egyptské arabské republiky
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PROGRAM ŠKOLSKÉ A KULTURNÍ SPOLUPRÁCE
MEZI

VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A

VLÁDOU ŘECKÉ REPUBLIKY
NA LÉTA 2006 – 2008

Vláda České republiky a vláda Řecké republiky
(dále jen „smluvní strany“) se v souladu s článkem
5 Dohody mezi vládou Československé socialistic-
ké republiky a vládou Řecké republiky o kulturní
spolupráci, podepsané dne 10. února 1976, a ve
snaze podporovat přátelské vztahy a úzkou spolu-
práci v oblasti školství, vědy, kultury, mládeže
a sportu, dohodly takto:

I. ŠKOLSTVÍ A VĚDA

Článek 1
Smluvní strany budou podporovat přímou spo-

lupráci mezi vysokými školami a výzkumnými ústa-
vy v České republice a v Řecké republice. 

Článek 2
Smluvní strany si každoročně vymění 9 (devět)

vysokoškolských pedagogů nebo výzkumných pra-
covníků akademií věd. Délka každého jednotlivé-
ho pobytu nepřesáhne 7 (sedm) dní.

Řecká smluvní strana sděluje české smluvní
straně, že vysoké školství v Řecku zahrnuje univer-
zity i polytechnické školy.

Řecká smluvní strana proto vyjadřuje svůj záměr
vysílat pět vysokoškolských pedagogů působících na
univerzitách nebo výzkumníků z Athénské akade-
mie a čtyři pedagogy z polytechnických škol. 

Článek 3
Smluvní strany budou podporovat účast svých

vědeckých a výzkumných pracovníků na kongre-
sech, konferencích a sympoziích pořádaných ve
státech smluvních stran. 

Článek 4
Smluvní strany si navzájem každoročně nabíd-

nou:
a) stipendia v celkové délce 15 (patnácti) měsíců

na postgraduální studijní nebo výzkumné poby-
ty. Délka každého stipendijního pobytu může
být od 5 (pěti) do 10 (deseti) měsíců. 

b) 2 (dvě) stipendia na letní kurzy jazyka a kultury
svého státu.

Článek 5
Smluvní strany budou podporovat šíření jazyka

a kultury státu druhé smluvní strany. 

Článek 6
Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi

archivy a knihovnami zřízenými na vysokých školách
ve svých státech a za tímto účelem si budou vyměňo-
vat informační materiály a dokumenty, jež se přísluš-
ných vysokoškolských archivů a knihoven týkají. 

Článek 7
Smluvní strany budou podporovat spolupráci

mezi školami uskutečňovanou prostřednictvím
výměnných návštěv žáků, studentů a učitelů. 

Článek 8
Smluvní strany si prostřednictvím svých přísluš-

ných orgánů na vyžádání vymění učebnice a výuko-
vé materiály. 

Článek 9
Smluvní strany si během platnosti tohoto pro-

gramu vymění 3 (tři) učitele působící v oblasti pri-
márního, všeobecného či odborného sekundárního
vzdělávání za účelem získání informací o vzděláva-
cím systému státu druhé smluvní strany, a to na
dobu maximálně 7 (sedmi) dnů. 

Článek 10
Smluvní strany budou spolupracovat v rámci

vzdělávacích a výzkumných programů Evropské
unie, jakož i v rámci jiných mezinárodních progra-
mů a v rámci mezinárodních organizací. 

Článek 11
Řecká smluvní strana sděluje, že ve snaze vytvo-

řit společný certifikát pro jazykové vzdělávání
v Řecku Ministerstvo školství zavedlo standardizo-
vaný systém zkoušení, jehož účelem je měřit úro-
veň zběhlosti v cizích jazycích. Tento systém zkou-
šek vede ke „Státnímu osvědčení o zběhlosti v jazy-
ce“ (Kratiko Pistopiitiko Glossomathias).

II. KNIHOVNY 

Článek 12
Smluvní strany budou podporovat spolupráci

mezi národními knihovnami obou zemí, případně
dalšími kulturními a informačními institucemi,
zejména v oblasti nových technologií, a to zvláště
s ohledem na zpřístupnění kulturního dědictví.

III. KULTURA

Článek 13
Smluvní strany budou podporovat přímou spo-

lupráci kulturních institucí i spolupráci v rámci
mezinárodních organizací v oblasti kultury. 



Článek 14
Smluvní strany si budou prostřednictvím svých

příslušných kompetentních orgánů vyměňovat
informace týkající se památkové péče, archeologie
a systému ochrany movitého kulturního dědictví
a způsobů státní podpory těchto oborů ochrany
kulturního dědictví. Za tímto účelem si budou
vyměňovat také publikace.

Článek 15
Smluvní strany si během platnosti tohoto pro-

gramu vymění nejvíce 4 (čtyři) odborníky z oblasti
ochrany kulturního dědictví, zejména z oborů
památkové péče, archeologie, ochrany movitého
kulturního dědictví a z oblasti místní a regionální
kultury. Délka pobytu každé z těchto osob nepře-
sáhne 7 (sedm) dnů.

Článek 16
Příslušné orgány smluvních stran si budou

vyměňovat dostupné informace o uměleckých fes-
tivalech ve státě druhé smluvní strany a podpoří
účast uměleckých souborů na těchto akcích v sou-
ladu s dramaturgickými plány pořadatelů a s pod-
mínkami platnými pro organizování těchto akcí.
Smluvní strany budou v rámci svých možností a dle
dramaturgických plánů pořadatelů podporovat
také účast umělců a souborů z oblasti neprofesio-
nálního umění a tradiční lidové kultury na význam-
ných akcích konaných v této oblasti.

Článek 17
Smluvní strany budou podporovat přímou spo-

lupráci mezi asociacemi a dalšími profesními orga-
nizacemi sdružujícími výkonné umělce, autory
uměleckých děl, architekty a zájemce o umělecké
aktivity, a dále budou podporovat přímou spolu-
práci českých a řeckých institucí působících
v České republice a v Řecké republice v oblasti
neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury.

Článek 18 
1. Smluvní strany budou podporovat přímou spo-

lupráci mezi českými a řeckými vydavatelskými
organizacemi.

2. Smluvní strany budou prostřednictvím progra-
mů připravených svými příslušnými orgány pod-
porovat iniciativy vydavatelství za účelem pře-
kladů a vydávání současných literárních děl ve
druhé zemi. S tímto cílem si během platnosti
tohoto programu vymění jednoho nebo dva
odborníky v této oblasti. Délka každého jedno-
tlivého pobytu nepřesáhne 7 (sedm) dní.

Článek 19
Smluvní strany budou podporovat spolupráci

mezi profesními institucemi a asociacemi v oblasti

kinematografie a vzájemnou účast umělců a odbor-
níků na mezinárodních filmových festivalech, před-
staveních a filmových kulturních akcích organizova-
ných ve státech obou smluvních stran v souladu
s dramaturgickými plány pořadatelů a s podmínka-
mi platnými pro organizování těchto akcí.

Článek 20
Během platnosti tohoto programu si příslušné

instituce obou smluvních stran vymění dle finanč-
ních možností jednu uměleckou výstavu, jejíž téma
a podmínky realizace budou projednány s druhou
smluvní stranou diplomatickou cestou. 

IV. HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Článek 21
Smluvní strany budou podporovat přímou spo-

lupráci mezi příslušnými orgány a institucemi
působícími v oblasti hromadných sdělovacích pro-
středků. 

V. SPORT

Článek 22
Smluvní strany budou podporovat spolupráci

v oblasti sportu a tělesné výchovy a usilovat o navá-
zání přímých kontaktů a užší spolupráce mezi
sportovními organizacemi. O obsahu a podrobnos-
tech této spolupráce včetně finančních podmínek
rozhodnou přímo tyto sportovní organizace. 

Článek 23
1. Smluvní strany vítají společné úsilí Mezinárod-

ního olympijského výboru a Valného shromáž-
dění Organizace spojených národů o obnovu
olympijského příměří a jeho zachovávání
během olympijských her i mimo ně. 

2. V této souvislosti vítají iniciativu Mezinárodní-
ho olympijského výboru a Řecké republiky,
jejímž cílem je zřízení Mezinárodního střediska
pro olympijské příměří v Athénách, a znovu
potvrzují své odhodlání aktivně tuto iniciativu
podpořit pomocí diplomatických, vzdělávacích,
kulturních a dalších vhodných nástrojů. 

VI. Mládež

Článek 24
1. Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolu-

práce mezi příslušnými orgány na národní
i regionální úrovni, zejména v oblasti politiky ve
vztahu k mládeži, a výměnu informací z oblasti
mládeže. 
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2. Smluvní strany budou dále usilovat o navázání
přímých kontaktů mezi organizacemi mládeže
zejména prostřednictvím programu Evropské
unie „Mládež“. 

VII. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 25
Tento program nevylučuje, aby se smluvní stra-

ny diplomatickou cestou dohodly na dalších opat-
řeních, která budou pokládat za žádoucí. 

Článek 26
Připojená příloha obsahující všeobecné

a finanční podmínky výměn podle tohoto progra-
mu je nedílnou součástí tohoto programu. 

Článek 27
Tento program vstoupí v platnost dnem podpi-

su a bude platit do 31. prosince 2008. Jeho platnost
bude automaticky prodloužena do podpisu nového
programu, který se předpokládá během roku 2009
v Praze.

Dáno v Athénách dne 16. března 2006 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky Za vládu Řecké republiky

Jana Bulenová Constantine Giovas
mimořádná a zplnomocněná zástupce ředitele odboru

velvyslankyně České republiky kulturních záležitostí
v Řecké republice Ministerstva zahraničních věcí

Řecké republiky

PŘÍLOHA

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE
ŠKOLSTVÍ A VĚDY

a) Výměna jednotlivců podle článků 2 a 9 tohoto
programu

1. Kandidáti navržení k výměně v rámci ustanove-
ní tohoto programu budou nominováni vysílají-
cí smluvní stranou nejméně 3 (tři) měsíce před
navrženým datem jejich příjezdu.

2. Vysílající smluvní strana předloží přijímající
smluvní straně dokumentaci kandidátů, která
bude obsahovat jejich osobní údaje, údaje týka-
jící se jejich specializace, odborné kvalifikace,
akademických titulů a znalosti jazyků (angličti-
na, francouzština nebo jazyk hostitelské země),
seznam publikací a navržený program pobytu
včetně údaje o jeho délce.

3. Přijímající smluvní strana sdělí vysílající smluv-
ní straně své stanovisko, pokud jde o přijetí
kandidátů, alespoň 1 (jeden) měsíc před navr-
ženým datem zahájení návštěvy. 

4. Po obdržení souhlasu přijímající smluvní strany
vysílající smluvní strana sdělí přesné datum pří-
jezdu účastníků s minimálně 15denním (patnác-
tidenním) předstihem. 

b) Výměna stipendií podle článku 4 písm. a) toho-
to programu

1. Smluvní strana, která poskytuje stipendium,
každoročně oznámí svou nabídku nejpozději do
31. ledna.

2. Vysílající smluvní strana předá přijímající
smluvní straně materiály kandidátů nejpozději
do 31. března.

3. Nominační složka uchazečů bude obsahovat for-
muláře přihlášky vyplněné v jazyce státu přijíma-
jící smluvní strany nebo v angličtině či francouz-
štině, a rovněž požadované doklady, konkrétně:
– životopis, 
– ověřené kopie diplomů či jiných dokladů

o dosaženém vzdělání,
– program výzkumného nebo studijního pobytu,
– 2 (dva) doporučující dopisy,
– potvrzení o zdravotním stavu.

4. Přijímající smluvní strana oznámí nejpozději do
30. června, zda byli navržení kandidáti přijati. 

5. Stipendisté musí ovládat bu� jazyk státu přijí-
mající smluvní strany nebo angličtinu či fran-
couzštinu.

6. Čeští uchazeči o postgraduální studijní pobyt se
stipendiem musí mít dobrou znalost řečtiny
a musí získat akceptační dopis řecké vysoké školy.
V případě výzkumného pobytu se o výběru jazyka
dohodne řecký konzultant a uchazeč přímo.
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c) Letní kurzy podle článku 4 písm. b) tohoto pro-
gramu 

1. Vysílající smluvní strana zašle přijímající smluv-
ní straně materiály uchazečů nejpozději do 31.
března.

2. Přijímající smluvní strana oznámí definitivní
přijetí kandidátů nejpozději do 31. května.

3. Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluv-
ní straně přesné datum příjezdu přijatých sti-
pendistů s minimálně 15denním (patnáctiden-
ním) předstihem.

B. FINANČNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE
ŠKOLSTVÍ A VĚDY

a) Výměna jednotlivců podle článků 2 a 9 tohoto
programu

1. Vysílající smluvní strana uhradí náklady na
cestu na místo určení ve státě přijímající smluv-
ní strany a zpět.

2. Řecká smluvní strana:
– poskytne českým účastníkům 90 EUR denně

na ubytování v hotelu a další pobytové
náklady, 

– uhradí českým účastníkům jednodenní nebo
dvoudenní návštěvu archeologických nebo
historických památek.

3. Česká smluvní strana poskytne řeckým účastní-
kům stravné a kapesné podle platných finanč-
ních předpisů svého státu a uhradí ubytování
v hotelu nebo v podobném zařízení a výdaje za
cesty po území České republiky, pokud budou
souviset s dohodnutým programem pobytu.

b) Výměna stipendií podle článku 4 písm. a) toho-
to programu

1. Řečtí stipendisté si uhradí sami náklady na
dopravu z Řecké republiky do místa studijního
pobytu v České republice a zpět.

2. Řecká smluvní strana poskytne českým účastní-
kům:
– měsíční stipendium ve výši 550 EUR post-

graduálním studentům nebo výzkumníkům,
a to od jejich příjezdu do Řecké republiky
po celou dobu stipendijního pobytu,

– jednorázový příspěvek ve výši 500 EUR při
příjezdu na úhradu výdajů za ubytování těm,
kteří budou pobývat v Athénách, a 550 EUR
těm, kteří budou pobývat mimo hlavní město.
Studenti, kterým bylo opětovně přiděleno sti-
pendium, nemají na tuto částku nárok.

– osvobození od placení školného,
– úhradu výdajů za cesty po řeckém území na

základě dohodnutého programu studijního
pobytu v případě účastníků postgraduálního
studia až do výše 150 EUR.

3. Česká smluvní strana poskytne řeckým účastní-
kům měsíční stipendium ve výši stanovené plat-
ným českým stipendijním programem, nabídne
možnost ubytování ve studentských kolejích
a stravování ve studentských menzách a uhradí
výdaje za cesty po území České republiky,
pokud budou souviset s dohodnutým progra-
mem pobytu.

4. Česká strana uhradí českým účastníkům nákla-
dy na cestu do místa pobytu v Řecké republice
a zpět.

c) Letní kurzy podle článku 4 písm. b) tohoto pro-
gramu

1. Organizátoři letních kurzů v Řecké republice
poskytnou českým účastníkům bezplatnou
výuku a uhradí stravování, ubytování a náklady
na účast na exkurzích v rámci letního kurzu.

2. Česká smluvní strana poskytne řeckým účastní-
kům bezplatnou výuku a uhradí stravování, uby-
tování a náklady na účast na exkurzích v rámci
letního kurzu.

3. Řečtí účastníci letních kurzů v České republice
si sami uhradí náklady na dopravu z Řecké
republiky do místa konání kurzu a zpět.

4. Česká strana uhradí českým účastníkům letních
kurzů v Řecké republice náklady na cestu do
místa konání kurzu a zpět. 

C. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE
KULTURY

a) Výměna jednotlivců
1. Osoby, které se mají zúčastnit výměn na zákla-

dě ustanovení tohoto programu, nominuje vysí-
lající smluvní strana, která oznámí jejich nomi-
naci přijímající smluvní straně 3 (tři) měsíce
před navrženým datem odjezdu. Vysílající
smluvní strana rovněž poskytne přijímající
smluvní straně všechny nutné informace o aka-
demické a profesní kvalifikaci a rovněž návrh
pracovního programu, informace o délce poby-
tu a veškeré další informace, které by mohly být
užitečné.

2. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající
smluvní straně své rozhodnutí, pokud jde o při-
jetí nominovaných osob, nejméně 30 (třicet) dní
před navrženým datem odjezdu. 
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3. Po obdržení souhlasu přijímající smluvní strany
vysílající smluvní strana sdělí přesné datum
odjezdu s minimálně 15denním (patnáctiden-
ním) předstihem.

4. Smluvní strany budou přijímat na základě toho-
to programu v oblasti kulturní spolupráce osoby
dobře ovládající jazyk hostitelského státu nebo
angličtinu nebo francouzštinu.

b) Výměna výstav

Vysílající smluvní strana bude informovat přijí-
mající smluvní stranu nejméně 12 (dvanáct) měsí-
ců předem o termínech a tématu připravované
výstavy. V rámci řádné přípravy a koordinace
výstavy vysílající smluvní strana poskytne přijímají-
cí smluvní straně nejméně 3 (tři) měsíce předem
nezbytné technické informace o plánované výstavě
a materiál pro vytištění katalogu (texty, soupis
vystavovaných prací, fotografie atd.). Exponáty
budou dopraveny do místa konání výstavy nejméně
15 (patnáct) dnů před jejím zahájením.

D. FINANČNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE
KULTURY

a) Výměna jednotlivců
1. Vysílající smluvní strana uhradí náklady na

cestu do hlavního města státu přijímající smluv-
ní strany a zpět.

2. Řecká smluvní strana poskytne českým účastní-
kům:
– 90 EUR denně na ubytování v hotelu

a životní náklady,
– jednorázovou částku 90 EUR při příjezdu na

pokrytí nákladů na cesty po území Řecka.
3. Česká smluvní strana poskytne řeckým účastní-

kům částku stravného a kapesného podle plat-
ných finančních předpisů svého státu a uhradí
ubytování v hotelu nebo obdobném zařízení

a uhradí náklady na cesty po území České
republiky za předpokladu, že souvisejí s dohod-
nutým programem pobytu.

b) Výměna výstav
1. Vysílající smluvní strana uhradí náklady na pře-

pravu výstavy do a z hlavního města státu přijí-
mající smluvní strany. Způsob úhrady nákladů
na dopravu exponátů po území státu přijímající
smluvní strany v případě, že se bude výstava
pořádat na více než jednom místě, se bude řídit
zvláštním ujednáním mezi zainteresovanými
orgány smluvních stran.

2. Přijímající smluvní strana uhradí náklady na
organizaci výstavy včetně nákladů na pronájem
výstavních prostor, zabezpečení, technickou
pomoc (skladové prostory, způsob instalace,
osvětlení, vytápění, demontáž výstavy a tisk
publikací, jako jsou např. plakáty, katalogy
a pozvánky). Přijímající smluvní strana rovněž
zajistí propagaci výstavy.

3. Vysílající smluvní strana uhradí náklady na
pojištění exponátů během přepravy a trvání
výstavy. V případě poškození přijímající smluv-
ní strana poskytne zdarma vysílající smluvní
straně úplnou dokumentaci o příčině poškoze-
ní, aby tak vysílající smluvní strana mohla uplat-
ňovat náhradu škody od pojiš	ovací společnosti.
Přijímající smluvní strana není oprávněna res-
taurovat poškozené exponáty do původního
stavu bez souhlasu vysílající smluvní strany.

4. Náklady spojené s návštěvou komisaře a v pří-
padě potřeby i osob, jejichž přítomnost bude
nutná pro instalaci a demontáž výstavy, se
budou řídit finančními ustanoveními tohoto
programu.

5. Smluvní strany si písemně potvrdí počet osob
doprovázejících výstavu a délku jejich pobytu.
Jejich pobyt se bude řídit finančními ustanove-
ními tohoto programu.



PROGRAM SPOLUPRÁCE
V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

MEZI
MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

ČESKÉ REPUBLIKY
A

MINISTERSTVEM VZDĚLÁVÁNÍ
A VĚDY POLSKÉ REPUBLIKY

NA LÉTA 2006-2009

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky a Ministerstvo vzdělávání a vědy
Polské republiky (dále jen „smluvní strany“)
� ve snaze rozvíjet a prohlubovat spolupráci

v oblasti základního, středního, vyššího odbor-
ného a vysokého školství a vědy,

� na základě článku 15 odstavce 2 Dohody mezi
vládou České republiky a vládou Polské repub-
liky o spolupráci v oblasti kultury, školství
a vědy podepsané v Praze dne 30. září 2003

se dohodly takto:

Článek 1
Smluvní strany budou podporovat různé formy

spolupráce v rámci programů Evropské unie
a Rady Evropy vytvořených pro jednotlivé oblasti
vzdělávání, budou podporovat realizaci projektů
navrhovaných státy Visegrádské skupiny a státy
Středoevropské iniciativy a projekty v rámci Stře-
doevropského výměnného programu univerzitních
studií (CEEPUS II). 

Článek 2
Smluvní strany si budou vyměňovat informace

o otázkách řízení, organizace a obsahu základního,
středního, vyššího odborného a vysokého školství
i odbornou pedagogickou literaturu.

Článek 3
Smluvní strany budou podporovat přímou spo-

lupráci veřejných vysokých škol v České republice
a vysokých škol v Polské republice uskutečňovanou
na základě dohod o spolupráci, které byly mezi
těmito školami uzavřeny a vymezují rozsah
a formu spolupráce. 

Článek 4
Smluvní strany budou podporovat práci Pracov-

ní skupiny pro vzdělávání a výměnu mládeže
v rámci Česko-polské mezivládní komise pro pře-
shraniční spolupráci.

Článek 5
1. Smluvní strany budou podporovat zvyšování

úrovně výuky českého jazyka na veřejných vyso-

kých školách v Polské republice a polského
jazyka na veřejných vysokých školách v České
republice. 

2. Za tím účelem bude pokračovat působení aka-
demických pracovníků v oblasti: 
a) českého jazyka a literatury na:

Varšavské univerzitě ve Varšavě,
Jagellonské univerzitě v Krakově,
Slezské univerzitě v Katovicích,
Univerzitě Mikuláše Koperníka v Toruni,
Opolské univerzitě v Opoli,
Vratislavské univerzitě ve Vratislavi,
Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani,
Univerzitě Marie Curie-Skłodowské v Lubli-
nu,

b) polského jazyka a literatury na:
Univerzitě Karlově v Praze,
Masarykově univerzitě v Brně,
Univerzitě Palackého v Olomouci,
Ostravské univerzitě v Ostravě,
Slezské univerzitě v Opavě.

Článek 6
Smluvní strany za účelem prohloubení znalostí

jazyka a kultury státu druhé smluvní strany si kaž-
doročně poskytnou 
1. 15 míst na letní kursy českého jazyka a kultury

pořádané veřejnými vysokými školami v České
republice, z čehož 3 místa jsou vyhrazena pro
vítěze překladatelské a literární soutěže bohe-
mistů pořádané v rámci „Dnů bohemistů“
v Polské republice,

2. 12 míst na letní kursy polského jazyka a kultury
pořádané veřejnými vysokými školami v Polské
republice.

Článek 7
Smluvní strany budou podporovat výměny aka-

demických pracovníků na vědecké a výzkumné
pobyty v celkovém ročním limitu do 40 měsíců.

Článek 8
1. Smluvní strany si každoročně poskytnou stipen-

dia ke studijním pobytům na celkovou dobu do
100 měsíců pro studenty bakalářských, magis-
terských a doktorských studijních programů
uskutečňovaných veřejnými vysokými školami
v České republice a pro studenty studijních
programů uskutečňovaných veřejnými vysoký-
mi školami v Polské republice. 

2. Smluvní strany si dále každoročně poskytnou až
10 stipendií pro studenty české filologie a pol-
ské filologie na pětiměsíční filologické studium.

Článek 9
1. Smluvní strany zajistí v souladu se svými vnitro-

státními právními předpisy možnost výuky rod-
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ného jazyka a možnost výuky v rodném jazyku
pro ty osoby, které patří k české menšině v Pol-
ské republice a k polské menšině v České
republice. Za tím účelem budou podporovat
činnost škol vyučujících v rodném jazyce a vyu-
čujících rodný jazyk ve střediscích české národ-
nostní menšiny v Polské republice a polské
národnostní menšiny v České republice
a budou podporovat na těchto školách vzájem-
né zaměstnávání českých učitelů v Polské
republice a polských učitelů v České republice.

2. S cílem vytvoření podmínek udržení a rozvíjení
pocitu národní a kulturní identity a rozvíjení
znalostí polského jazyka bude polská strana
v souladu s vnitrostátními právními předpisy
přijímat mládež polského původu z České
republiky do různých forem vzdělávání na
veřejných vysokých školách v Polské republice
v rámci každoročně stanovovaných limitů.

Článek 10
Smluvní strany budou podporovat zvyšování

kvalifikace učitelů českého jazyka a jiných před-
mětů vyučovaných v českém jazyce v Polské repub-
lice a polského jazyka a jiných předmětů vyučova-
ných v polském jazyce v České republice. Za tímto
účelem zajistí podle svých možností:
1. česká strana kurzy na zvyšování kvalifikace pro

učitele polského jazyka a jiných předmětů vyu-
čovaných v polském jazyce s účastí přednášejí-
cích z Polské republiky,

2. polská strana kurzy na zvyšování kvalifikace pro
učitele českého jazyka a jiných předmětů vyu-
čovaných v českém jazyce s účastí přednášejí-
cích z České republiky.

Článek 11
Polská strana přijme každoročně na své náklady

do 25 učitelů z českých mateřských, základních
a středních škol s polským vyučovacím jazykem na
letní vzdělávací kursy.

Článek 12
Smluvní strany budou podporovat spolupráci

škol všech stupňů států obou smluvních stran,
zejména z příhraničních regionů.

Článek 13
Smluvní strany budou podporovat organizování

společných seminářů, konferencí a sympozií.

Článek 14
Smluvní strany budou podporovat rozvoj vzá-

jemné spolupráce v oblasti politiky mládeže, výmě-
ny informací z oblasti mládeže, spolupráci mláde-
žnických organizací, a rovněž budou podporovat
účast mládeže v programu Evropské unie Mládež.

Článek 15
Smluvní strany budou podporovat rozvoj vzájemné

spolupráce v oblasti tělesné výchovy dětí a mládeže.

Článek 16
Smluvní strany si budou vyměňovat delegace

pracovníků ministerstev za účelem výměny zkuše-
ností a projednávání realizace tohoto Programu.

Článek 17
Organizační a finanční ustanovení jsou obsaže-

na v příloze tohoto Programu, která je jeho nedíl-
nou součástí.

Článek 18
Tento Program nevylučuje uskutečnění dalších

forem spolupráce, pokud se na nich smluvní strany
dohodnou.

Článek 19
Tento Program vstupuje v platnost dnem podpi-

su a bude platit do 31. prosince 2009. Platnost Pro-
gramu může být na základě souhlasu smluvních
stran prodloužena o 1 rok.

Dáno v Praze dne 12. dubna 2006 ve dvou
původních vyhotoveních, každé v jazyce českém
a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Alena Štěrbová Stanisław Borek

za Ministerstvo za Ministerstvo
školství, mládeže vzdělávání

a tělovýchovy a vědy 
České republiky Polské republiky



Příloha

ORGANIZAČNÍ A FINANČNÍ 
USTANOVENÍ

1. Vysílající smluvní strana předá do 31. března
každého kalendářního roku úplné materiály
studentů bakalářských, magisterských a doktor-
ských studijních programů a akademických pra-
covníků, které si přeje vyslat do státu druhé
smluvní strany, obsahující návrhy programů stu-
dijních, výzkumných a vědeckých pobytů
a požadované dokumenty a dotazníky. Přijíma-
jící smluvní strana sdělí své stanovisko k návr-
hům na přijetí nejpozději do 30. června každé-
ho kalendářního roku. 

2. U krátkodobých pobytů do 30 dnů vysílající
smluvní strana předloží přijímající smluvní
straně nominaci svých kandidátů včetně osob-
ních údajů a návrhu programu alespoň dva
měsíce před navrhovaným datem uskutečnění
pobytu. Přijímající smluvní strana sdělí své sta-
novisko k návrhu na přijetí nejméně 30 dnů
před navrženým datem zahájení pobytu. Vysí-
lající smluvní strana oznámí přesné datum
a způsob příjezdu 14 dnů před zahájením
pobytu.

3. Doklady nově navrhovaných učitelů podle člán-
ku 5 tohoto Programu si smluvní strany předají
do 30. dubna každého kalendářního roku.
Smluvní strany sdělí stanovisko k návrhu na při-
jetí nových učitelů, jakož i prodloužení působe-
ní stávajících učitelů do 30. června každého
kalendářního roku. Vysílající smluvní strana
zajistí učitelům v závislosti na svých rozpočto-

vých možnostech didaktickou pomoc, učebnice
a odbornou literaturu potřebné k výuce.

4. Osobám přijatým na základě článků 4, 10 a 16
tohoto Programu přijímající smluvní strana
poskytne ubytování a stravování podle platných
právních předpisů státu přijímající smluvní strany.

5. Osobám přijatým na základě článku 6 tohoto Pro-
gramu přijímající smluvní strana zajistí bezplat-
nou výuku a dále uhradí ubytování, stravování
a kulturní program v souladu s programem kurzu.

6. Osobám přijatým na základě článků 7 a 8 toho-
to Programu přijímající smluvní strana poskyt-
ne bezplatnou výuku, za úplatu ubytování
a stravování ve vysokoškolských zařízeních.
Výše poplatků za toto ubytování a stravování
bude stanovena podle předpisů platných pro
občany státu přijímající smluvní strany. 

7. Vysílající smluvní strana osobám přijatým na
základě článků 7 a 8 tohoto Programu poskytne
stipendium, které zahrne i náklady na ubytová-
ní a stravování.

8. Osobám zaměstnaným na základě článku 5
tohoto Programu náleží měsíční plat po dobu
12 měsíců v roce a bezplatné samostatné ubyto-
vání. Smluvní úprava pracovního poměru těch-
to osob podléhá platným právním předpisům
státu přijímající smluvní strany včetně předpisů
o zdravotním a nemocenském pojištění.

9. Smluvní strany osobám, které vysílají na základě
tohoto Programu, uhradí v rámci svých rozpočto-
vých možností dopravu do místa pobytu a zpět.
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ČÁST METODICKÁ

Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
Č.j.: 10 446 /2006-24

V Praze dne 18. dubna 2006

Příkaz
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

č. 3/2006 k postupu při zabezpečení 
realizace vyhlášky č. 60/2006 Sb.,

o psychické způsobilosti pedagogických 
pracovníků

K zabezpečení úkolů vyplývajících z ustanovení
§ 18 a § 18a zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve škol-
ských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve
školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve
znění zákona č. 383/2005 Sb. (dále jen zákon
č. 109/2002 Sb.), a rovněž úkolů vyplývajících
z ustanovení vyhlášky č. 60/2006 Sb., o psychické

způsobilosti pedagogických pracovníků, a podle
části II. čl. 1 bodu A 6 Organizačního řádu MŠMT
č.j. 20 841/2004-14

Ukládám :

Čl. 1
Náměstkovi ministryně skupiny regionálního

školství ve spolupráci s Institutem pedagogicko-
psychologického poradenství ČR zajistit úkoly
vyplývající z ustanovení § 18 a § 18a zákona
č. 109/2002 Sb. včetně zabezpečení úkolů vyplýva-
jících z ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 60/2006
Sb., o psychické způsobilosti pedagogických pra-
covníků.

Čl. 2
Účinnost

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 18. dubna
2006.

JUDr. Petra Buzková
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 3/2006

INFORMACE 
K ZABEZPEČENÍ REALIZACE

USTANOVENÍ § 18 A § 18a ZÁKONA
Č. 109/2002 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ, A VYHLÁŠKY Č. 60/2006 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(dále „ministerstvo“) je ustanovením § 41 odst. 1
písm. h) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zaří-
zeních a o preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění
zákona č. 383/2005 Sb. (dále zákon č. 109/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů), zmocněno k vydání
vyhlášky o postupu při zjiš	ování psychické způso-
bilosti pedagogických pracovníků školských zaříze-
ní pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy a školských zařízení pro preventivně
výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob
žádajících o akreditaci k oprávnění zjiš	ovat psy-

chickou způsobilost. Vyhláška č. 60/2006 Sb. vyda-
ná ve Sbírce zákonů dne 8. března 2006 nabyla
účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Tato informace popisuje metodiku a zpřesňuje
podrobnosti při provádění vyšetření pro zjiš	ování
psychické způsobilosti pedagogických pracovníků,
podrobně charakterizuje školení osob pro získání
oprávnění provádět toto vyšetření a zpřesňuje
podrobnosti k obsahu žádosti o akreditaci a k roz-
hodnutí o udělení akreditace podle vyhlášky
č. 60/2006 Sb.

I. Podrobnosti k postupu při zjiš	ování psychické
způsobilosti pedagogických pracovníků (srov.
ustanovení § 1 vyhlášky č. 60/2006 Sb.)

1. Informaci o povaze, rozsahu a trvání vyšetření,
která je poskytnuta žadateli před zahájením
vlastního psychologického vyšetřování, předsta-
vuje sdělení týkající se povahy a účelu všech
diagnostických metod, které budou při vyšetře-
ní užity, vyjádřené způsobem, kterému je žada-
tel schopen porozumět. Akreditovaná osoba
seznámí žadatele s postupem a způsobem užití
vyšetřovacích metod, vyrozumí ho o době, která



je nezbytná pro jejich uplatnění, a o době
potřebné na vyhodnocení získaných výsledků,
jejich patřičného výkladu a stanovení závěru
vyšetření. 

2. Informace o předvídatelných rizicích, která
mohou z vyšetření vyplynout, zahrnuje zejmé-
na:
� seznámení žadatele se skutečností, že vyšet-

ření může otevřít minulé osobnostní, vztaho-
vé aj. problémy žadatele a vyvolat prožívání
nepříjemných pocitů s těmito vzpomínkami
spojených; současně s tím je poskytována
informace o povinnosti akreditované osoby,
která provádí vyšetření, nabídnout v tomto
případě žadateli zajištění bezplatné psycho-
logické pomoci; 

� upozornění žadatele na možnost, že výsle-
dek psychologického vyšetření nemusí odpo-
vídat jeho očekávání a psychologický posu-
dek může omezit jeho pracovní uplatnění ve
školských zařízeních vyjmenovaných záko-
nem č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. 

3. Informace o možnosti a podmínkách přezkou-
mání psychologického posudku vychází z usta-
novení § 77 a § 77a) zákona č. 20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpi-
sů, a zahrnuje seznámení žadatele s následující-
mi skutečnostmi: 
a) má-li žadatel, o jehož psychické způsobilosti

byl psychologický posudek vydán, za to, že
psychologický posudek je nesprávný, může
podat návrh na jeho přezkoumání vedoucí-
mu zdravotnického zařízení, a to prostřed-
nictvím akreditované osoby, která posudek
vypracovala; poskytuje-li akreditovaná
osoba zdravotní péči vlastním jménem,
podává žadatel návrh této akreditované
osobě; 

b) návrh na přezkoumání psychologického
posudku podává žadatel do 15 dnů ode dne
jeho prokazatelného obdržení; 

c) pokud vedoucí zdravotnického zařízení
nebo akreditovaná osoba poskytující zdra-
votní péči vlastním jménem návrhu na pře-
zkoumání psychologického posudku nevy-
hoví, postoupí návrh na přezkoumání psy-
chologického posudku jako odvolání do 30
dnů od jeho doručení správnímu úřadu,
který vydal rozhodnutí o registraci zdravotní
péče tohoto zdravotnického zařízení, resp.
zdravotní péče akreditované osoby, nebo
který je zřizovatelem tohoto zdravotnického
zařízení;

d) správní úřad, kterému bylo postoupeno

odvolání proti psychologickému posudku,
rozhodne bu� tak, že:
� odvolání zamítne a napadený posudek

potvrdí,
nebo
� napadený posudek zruší a vrátí věc zdra-

votnickému zařízení, které tento posudek
vydalo, k vydání nového psychologického
posudku na základě nového, popřípadě
doplňujícího posouzení psychické způso-
bilosti žadatele; 

e) proti rozhodnutí správního úřadu se nelze
odvolat.

4. Informace o právech žadatele týkajících se
ochrany osobních údajů vychází z ustanovení 
§ 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
a zahrnuje:
� informaci, že zpracování osobních údajů

o žadateli je nezbytnou podmínkou provede-
ní psychologického vyšetření; v případě, že
žadatel tyto údaje neposkytne, nebude mu
vystaven psychologický posudek;

� informaci o charakteru citlivých údajů, které
jsou pro posouzení psychické způsobilosti
nezbytné; jedná se zejména o údaje o zdra-
votním stavu a sexuální orientaci žadatele,
dále o výsledky jeho psychologického vyšet-
ření a údaje o případném odsouzení žadate-
le za trestný čin;

� informaci o účelu, ke kterému budou osobní
a citlivé údaje užity, a o pravidlech, které má
akreditovaná osoba povinnost dodržovat při
zacházení s těmito údaji;

� informaci o osobních údajích, které budou
v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce
č. 60/2006 Sb. uvedeny v psychologickém
posudku žadatele; 

� informaci o tom, že osobní a citlivé údaje
budou uchovávány v dokumentaci, kterou
akreditovaná osoba o žadateli vede, po dobu
platnosti psychologického posudku. 

5. Záznam, který na základě ověření totožnosti
žadatele učiní akreditovaná osoba do doku-
mentace o žadateli, obsahuje:
� jméno, příjmení, akademický titul žadatele, 
� datum a místo jeho narození,
� adresu trvalého pobytu, 
� druh a číslo dokladu, podle kterého bylo

ověření totožnosti provedeno.
Tyto údaje a žadatelem podepsané prohlášení
podle ustanovení § 1 odst. 2 písm. b) vyhlášky
č. 60/2006 Sb. a přílohy č. 1 k této vyhlášce, se stá-
vají součástí dokumentace, kterou akreditovaná
osoba o žadateli vede. 
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6. K anamnestickým údajům sledovaným při
vyšetření žadatele vždy patří: 
� zdravotní anamnéza a současný zdravotní

stav žadatele (se zřetelem k možnému výsky-
tu duševních onemocnění a závažných psy-
chických poruch, záchvatovitých onemocně-
ní, sebepoškozujícího chování, prodělaných
sebevražedných pokusů, projevů patologic-
kého hráčství nebo užívání návykových
látek);

� základní údaje o rodině, z níž žadatel pochá-
zí (úplná či neúplná rodina, počet a pořadí
sourozenců, vztahy v rodině, styl výchovného
působení a sociálně kulturní postavení rodi-
ny), průběh jeho dětství a dospívání; 

� výskyt abnormních, hraničních a patologic-
kých jevů v širší rodině žadatele (včetně
výskytu duševních onemocnění, závislosti na
návykových látkách, sklonů k impulzivnímu
a agresivnímu chování, delikvenci, patolo-
gickému hráčství a k sebevražedným aktivi-
tám);

� psycho-sexuální vývoj a sexuální orientace
žadatele; 

� současný rodinný stav žadatele a vývoj jeho
vztahů, základní údaje o partnerech a dětech
žadatele, současné rodinné poměry; 

� poruchy sociálního začlenění a výskyt deli-
kventního chování, dřívější nebo probíhající
trestní stíhání žadatele nebo jeho odsouzení
(včetně důvodů);

� vzdělání žadatele a způsob, jakým tohoto
vzdělání dosáhl, včetně případných výchov-
ných nebo vzdělávacích obtíží; 

� u mužů, kteří prodělali základní vojenskou
službu, její průběh (včetně výskytu adaptač-
ních obtíží, prožité šikany či udělených tres-
tů), v případě zproštění povinné vojenské
služby jsou sledovány důvody, které ke zpro-
štění vedly;

� pracovní vývoj žadatele v návaznosti na
volbu povolání, spokojenost se zvolenou
profesí, změny zaměstnání a jejich příčiny,
profesionální plány;

� hodnotová orientace žadatele, jeho mimo-
pracovní záliby a koníčky.

7. Osobní a citlivé údaje, které žadatel akredito-
vané osobě při vyšetření poskytne, stejně jako
údaje, které akreditovaná osoba získá o žadate-
li prostřednictvím psychodiagnostických metod,
mohou být využity výhradně pro účely vyhodno-
cení a interpretace výsledků psychologického
vyšetření a zpracování psychologického posud-
ku a nesmí být poskytnuty třetí osobě bez před-
chozího souhlasu žadatele. Tyto údaje jsou
spolu s písemným zdůvodněním závěru vyšetře-

ní uchovávány v dokumentaci, kterou akredito-
vaná osoba o žadateli vede. 

8. Při zpracování, zabezpečení a likvidaci doku-
mentace o žadateli se postupuje podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 499/2004
Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů. Zdravotnické zařízení, které
je zaměstnavatelem akreditované osoby, resp.
akreditovaná osoba, která poskytuje zdravotní
péči vlastním jménem, mají zejména povinnost:
� při zpracování osobních a citlivých údajů

dbát, aby žadatel neutrpěl újmu na svých
právech a byl chráněn před neoprávněným
zasahováním do soukromého a osobního
života;

� zabezpečit v průběhu a po dokončení zpra-
cování osobních a citlivých údajů dokumen-
taci o žadateli tak, aby nemohlo dojít k neo-
právněnému nebo nahodilému přístupu
k osobním a citlivým údajům, k jejich změně,
zničení či ztrátě, jakož i jinému zneužití;

� zpracovat a dokumentovat přijatá a prove-
dená technicko-organizační opatření k zajiš-
tění ochrany osobních a citlivých údajů
v dokumentaci o žadateli;

� stanovit skartační lhůty pro dokumentaci
o žadateli v souladu s dobou platnosti psy-
chologického posudku, která je 7 let od data
jeho vydání; umožnit archivu příslušnému
podle působnosti dohled na provádění skar-
tačního řízení a výběr archiválií ve skartač-
ním řízení s ohledem na ustanovení § 13
odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb. 

II. Podrobnosti k obsahu, organizaci a způsobu
ukončování školení osob žádajících o akredita-
ci (srov. ustanovení § 3 vyhlášky č. 60/2006 Sb.)

1. Obsah školení osob žádajících o akreditaci tvoří
především následující tematické okruhy:
a) Ústavní a ochranná výchova a preventivně

výchovná péče ve školských zařízeních.
� Systém ústavní a ochranné výchovy a pre-

ventivně výchovné péče ve školství. 
� Děti přijaté do péče diagnostických

a výchovných ústavů, dětských domovů,
klienti středisek výchovné péče (dále
„SVP“) – nejčastější důvody umístění
v zařízeních institucionální výchovy
a poskytování preventivně výchovné
péče, zvláštnosti osobnostního a sociální-
ho vývoje dětí v péči diagnostických
a výchovných ústavů a klientů, nejčastěji
řešené problémy v zařízeních institucio-
nální výchovy a ve SVP. 
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� Pedagogičtí pracovníci ve školských zaří-
zeních pro výkon ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy a pedagogičtí pracov-
níci ve SVP - kategorie, odborná kvalifi-
kace pro jednotlivé kategorie, obsah čin-
nosti, psychické předpoklady pro výkon
činnosti.

b) Postup při zjiš	ování psychické způsobilosti:
� Obsah informace před psychologickým

vyšetřením a způsob jejího poskytování
žadateli.

� Proces a průběh vyšetření (záměr a cíle
polostrukturovaného rozhovoru s žadate-
lem a taktika jeho vedení, sledované ana-
mnestické údaje, standardizované testy
inteligence a pozornosti a standardizova-
né osobnostní dotazníky vhodné pro zjiš-
	ování psychické způsobilosti, vhodné
projektivní metody, sestavování souboru
standardizovaných psychodiagnostických
metod, klinické metody, kterými je
možné soubor standardizovaných metod
doplnit, následnost použitých metod,
proměnné ovlivňující průběh vyšetření
pro zjiš	ování psychické způsobilosti). 

� Interpretace výsledků vyšetření, formula-
ce závěrů, vystavování psychologického
posudku.

� Profesní odpovědnost akreditované
osoby.

c) Nakládání s dokumentací o žadateli (pravi-
dla pro vedení, ukládání a vyřazování doku-
mentace, ochrana osobních a citlivých údajů
obsažených v dokumentaci, povinnosti akre-
ditované osoby vyplývající ze zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služ-
bě a o změně některých zákonů).

2. Školení organizačně zajiš	uje ministerstvo ve
spolupráci s Institutem pedagogicko-psycholo-
gického poradenství ČR (dále jen „IPPP ČR“).
Školení trvá zpravidla 32 hodin a je zakončová-
no ověřením znalostí a dovedností osob žádají-
cích o akreditaci. Proškolení je možno považo-
vat za absolvované pouze tehdy, když se osoba
žádající o akreditaci účastnila neméně 24 hodin
školení, na jehož závěru samostatně písemně
zpracovala modelový postup při zjiš	ování psy-
chické způsobilosti pedagogického pracovníka
zvolené kategorie a typu školského zařízení pro
výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
anebo preventivně výchovné péče a zvolený
postup přesvědčivě zdůvodnila odborné komisi.

3. Závěrečné ověření získaných znalostí a doved-

ností osob žádajících o akreditaci provádí
ministerstvo (prostřednictvím odborné komi-
se), kterou k tomuto účelu ustavuje. 

4. Na základě podkladů z odborné komise, které
administrativně zpracuje IPPP ČR, vydává
ministerstvo osobám žádajícím o akreditaci
potvrzení o absolvování školení.

III.Podrobnosti k obsahu žádosti o akreditaci
a k rozhodnutí o udělení akreditace (srov.
ustanovení § 4 vyhlášky č. 60/2006 Sb.)

1. Osoba žádající o akreditaci zpracuje žádost
podle vzoru, který tvoří přílohu této informace.
Žádost o akreditaci se podává ministerstvu se
všemi přílohami vyjmenovanými v ustanovení §
vyhlášky č. 60/2006 Sb. Žádosti, která neobsa-
huje doklad o tom, že osoba žádající o akredi-
taci byla výše uvedeným způsobem proškolena
k jednotným metodám, technikám a vyhodno-
cování psychologického vyšetření, nelze vyho-
vět.

2. Dokladem prokazujícím splnění specializované
způsobilosti stanovené v ustanovení § 18a odst.
1 písm. a) zákona č. 109/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, je v souladu s ustanovením
§ 22 odst. 3 zákona č. zákona č. 96/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání způsobilos-
ti k výkonu nelékařských zdravotnických povo-
lání a k výkonu činností souvisejících s poskyto-
váním zdravotní péče a o změně některých sou-
visejících zákonů (zákon o nelékařských zdra-
votnických povoláních), ve znění zákona
č. 125/2005 Sb., doklad o úspěšném dokončení
specializačního vzdělávání atestační zkouškou. 

3. Dokladem prokazujícím splnění praxe stanove-
né ustanovení v § 18a odst. 1 písm. b) zákona
č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je
potvrzení zdravotnického zařízení, které je
zaměstnavatelem osoby žádající o akreditaci;
v případě, že o akreditaci žádá osoba provozují-
cí zdravotní péči vlastním jménem, je tímto
dokladem potvrzení správního úřadu, který
vydal rozhodnutí o registraci zdravotní péče
osoby žádající o akreditaci.

4. Rozhodnutí o udělení akreditace vydá minister-
stvo do 30 dnů od doručení žádosti osobě, která
splňuje podmínky stanovené §18a odst. 1 záko-
na č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpi-
sů. Podle §18a odst. 4 cit. zákona je seznam
akreditovaných osob zveřejňován ve Věstníku
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
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Příloha č. 2 k příkazu ministryně č. 3/2006

VZOR

ŽÁDOST O AKREDITACI
podle ustanovení § 18a zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 

a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb.

Akademický titul, jméno (jména) a příjmení žadatele o akreditaci (dále jen „žadatel“):

Datum a místo narození žadatele:

Místo trvalého pobytu žadatele:

Název a adresa pracoviště žadatele:

Adresa, na kterou má být doručeno rozhodnutí ministerstva o akreditaci:

V...............................   dne ..................... ...........................................................
Vlastnoruční podpis žadatele

Povinné přílohy:

1) Úředně ověřená kopie dokladu o specializované způsobilosti k výkonu povolání klinického psy-
chologa podle ustanovení § 22 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobi-
losti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskyto-
váním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravot-
nických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

2) Doklad prokazující splnění praxe podle § 18a odst. 1 písm. b) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve
školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (potvrzení zdravot-
nického zařízení, které je zaměstnavatelem osoby žádající o akreditaci nebo potvrzení správního
úřadu, který vydal rozhodnutí o registraci zdravotní péče osoby žádající o akreditaci).

3) Kopie potvrzení o proškolení podle ustanovení § 18a odst. 1 písm. c) zákona č. 109/2002 Sb.,
o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchov-
né péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních
textů následující tituly:

pro základní vzdělávání:

Mikulenková, H. a kol.: Český jazyk pro 2. ročník, 1. a 2. díl, 23.3. 2012 Prodos součást
2. vydání; Půlhodinky psaní 1 a 2 (pracovní sešity Písanka 1 a 2 ucelené řady
pro 2. ročník) 2. vydání   
Č.j.: 34591/05-22; cena: 36+ 36+15+15,00 Kč

Müllerová, O. a kol.: Český jazyk 7 (Mluvnice, Literatura 23.3. 2012 SPL-Práce součást
a komunikace, Procvičujeme, opakujeme), 1. vydání   ucelené řady
Č.j. 6915/2006-22, cena: 89 + 99 + 59,00 Kč

Mikulenková, H. a kol.: Moje písanka 1 a 2 pro 3. ročník, 30.3.2012 Prodos součást
2. vydání ucelené řady
Č.j.:8516/06-22, cena:15 + 15,00 Kč

Mikulenková H. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník, 1. a 2. díl, 30.3. 2012 Prodos součást
2. vydání; ucelené řady
Č.j.:8516/06-22, cena 36 + 36,00 Kč

Nezkusil, V.: Literární výchova pro 6. a 7. ročník - Rozmluvy 23.3.2012 Fortuna součást
o světě literatury, 2. vydání ucelené řady
Č.j.:30439/05-22, cena 78,00 Kč

Nezkusil, V.: Literární výchova pro 8. ročník - Úvod do světa 23.3.2012 Fortuna součást
literatury I a II, 3. vydání ucelené řady
Č.j.: 30439/06-22, cena 74 + 76,00 Kč

Nezkusil, V.: Literární výchova pro 9. ročník - Výpravy do světa 23.3.2012 Fortuna součást
literatury I a II, 4. a 2. vydání ucelené řady
Č.j.: 30439/06-22, cena 79 + 76,00 Kč

pro střední vzdělávání:

Dusilová, D. a kol.: Sprechen Sie Deutsch -  4. díl  20.3. 2012 Polyglot součást
(učebnice a sada 4 kazet)   ucelené řady
Č.j.: 7045/2006-23; cena: 298+508,00 Kč

Štohl, P.:Účetnictví 2. díl 4. 4. 2011 Vzdělávací 
Č.j.: 9475/2006-23; cena: 90,00 Kč středisko

Štohl, P.:Účetnictví 3. díl 4. 4. 2011 Vzdělávací 
Č.j.: 9476/2006-23; cena: 90,00 Kč středisko

pro žáky se speciálními  vzdělávacími potřebami:

Lacinová, A.: Učíme se češtinu I. - III.  pro 7. ročník základní 
školy pro sluchově postižené (pracovní listy) 21.3. 2012 Septima
Č.j.: 37426/2005-24; cena: á 70,00 Kč
Duchaňová, E.: Cvičení z českého jazyka pro 5. ročník základní 
školy pro sluchově postižené (s klíčem) 21.3. 2012 Septima
Č.j.: 37427/2005-24; cena: 100,00 Kč
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Voják, V. : Základy chemie I pro základní školy 21.3. 2012 Septima
pro sluchově postižené 
Č.j.: 37425/2005-24; cena: á  250,- Kč
Dvořáková, E.: Epidemiologie a hygiena pro odborná učiliště 21.3. 2012 Septima
Č.j.: 37424/2005-24; cena: á 75,00 Kč
Mračková, I.: Oděvní materiály pro OU 21.3. 2012 Septima
Č.j.: 37423/2005-24; cena: á 120,00 Kč
Šebek, L.: Technologie kuchařských prací pro odborná učiliště 21.3. 2012 Septima
Č.j.: 37422/2005-24; cena: 110,00 Kč
Málková, M.: Dějepis - Starověk (II) pro základní školu 21.3. 2012 Septima součást
pro sluchově postižené ucelené řady
Č.j.: 37421/2005-24; cena: 235,00 Kč



Ztráta razítka

Dne 18.3. 2006 došlo ke ztrátě l ks obdélníkového razítka s textem:

Základní škola
a Mateřská škola Křídla,
okres Ž
ár nad Sázavou,
2 příspěvková organizace

59 231 Křídla 52
IČO: 75021421 tel. 566 615 793

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 18.3. 2006 je třeba považovat za neplatné.
Čj. 8072/2006-2/1
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Česká školní inspekce oznamuje ztrátu služebního průkazu školní inspektorky

Mgr. Isabela Hobzová, služební průkaz školního inspektora č. 60

č.j. 7338/2006-2/1
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