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Snímky obrazovky ČŠI 28. 5. 2016 a 6. 6. 2016

Obrazovka 28.5.2016
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Obrazovka 6.6.2016

Inspekční zprávy 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna, Chrastava, 
Školní 438, Školní 438, Chrastava, 70866937 

Počátek inspekce Konec inspekce Zpráva ke stažení 
07.12.2015 11.12.2015 Zpráva 
12.10.2010 15.10.2010 Zpráva 
22.10.2002 24.10.2002 Zpráva 
21.09.1999 22.09.1999 Zpráva 

http://www.csicr.cz/cz/dokumenty/inspekcni-zpravy?d=7223

https://portal.csicr.cz/Files/Get/F2CC2049-DDDA-40AA-9B5D-C5E6E91AEEBD
https://portal.csicr.cz/Files/Get/EA4D843A-3334-43B5-BB48-501F11988666?db=Archive
https://portal.csicr.cz/Files/Get/0B717882-008B-4A41-B813-7D05828859ED?db=Archive
https://portal.csicr.cz/Files/Get/41E2180F-68C3-4527-BF8F-AA57AE14402D?db=Archive
http://www.csicr.cz/cz/dokumenty/inspekcni-zpravy?d=7223
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Seznam dohod o spolupráci

Veřejný ochránce práv
Memorandum o spolupráci mezi Českou školní inspekcí a Veřejným ochráncem práv
ČŠIG-1195/09-G2

 nabylo platnosti a účinnosti dne 9. února 2009
 Dodatek č. 1 k memorandu ČŠI-1551/11-G21 (nabyl účinnosti dne 30. května 2011)
 Dodatek č. 2 k memorandu ČŠI-2182/12-G21 (nabyl účinnosti dne 1. srpna 2012)
 Dodatek č. 3 k memorandu ČŠIG-765/16-G2 (nabyl účinnosti dne 1. března 2016)

http://www.csicr.cz/cz/Otevreny-urad-QL/Otevreny-urad/Dohody-o-spolupraci/Seznam-dohod-o-
spolupraci

http://www.csicr.cz/cz/Otevreny-urad-QL/Otevreny-urad/Dohody-o-spolupraci/Seznam-dohod-o-spolupraci
http://www.csicr.cz/cz/Otevreny-urad-QL/Otevreny-urad/Dohody-o-spolupraci/Seznam-dohod-o-spolupraci
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Výběrová řízení na ředitele krajských inspektorátů (ČŠI)

 27.05.2016

Vyhlášení výběrového řízení - ředitel/ka Inspektorátu v Kraji Vysočina 

Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 
odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů a dále 
podle § 188 odst. 6 zákona, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ředitel/ka 
inspektorátu (s... 
Celý článek 

 

 27.05.2016

Vyhlášení výběrového řízení - ředitel/ka Jihočeského inspektorátu 

Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 
odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů a dále 
podle § 188 odst. 6 zákona, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ředitel/ka 
inspektorátu (s... 
Celý článek 

 

 27.05.2016

Vyhlášení výběrového řízení - ředitel/ka Ústeckého inspektorátu 

Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 
odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů a dále 
podle § 188 odst. 6 zákona, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ředitel/ka 
inspektorátu (s ... 
Celý článek 

 

 27.05.2016

Vyhlášení výběrového řízení - ředitel/ka Karlovarského inspektorátu 

Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 
odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů a dále 
podle § 188 odst. 6 zákona, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ředitel/ka 
inspektorátu (s... 
Celý článek 

 

 27.05.2016

Vyhlášení výběrového řízení - ředitel/ka Plzeňského inspektorátu 

http://www.csicr.cz/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-reditel-ka-Inspektorat
http://www.csicr.cz/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-reditel-ka-Inspektorat
http://www.csicr.cz/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-reditel-ka-Jihoceskeho
http://www.csicr.cz/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-reditel-ka-Jihoceskeho
http://www.csicr.cz/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-reditel-ka-Usteckeho-i
http://www.csicr.cz/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-reditel-ka-Usteckeho-i
http://www.csicr.cz/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-reditel-ka-Karlovarske
http://www.csicr.cz/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-reditel-ka-Karlovarske
http://www.csicr.cz/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-reditel-ka-Plzenskeho
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Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 
odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů a dále 
podle § 188 odst. 6 zákona, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ředitel/ka 
inspektorátu (s... 
Celý článek 

 

 27.05.2016

Vyhlášení výběrového řízení - ředitel/ka Středočeského inspektorátu 

Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 
odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů a dále 
podle § 188 odst. 6 zákona, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ředitel/ka 
inspektorátu (s... 
Celý článek 

 27.05.2016

Vyhlášení výběrového řízení - ředitel/ka Pražského inspektorátu 

Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 
odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů a dále 
podle § 188 odst. 6 zákona, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ředitel/ka 
inspektorátu (s... 
Celý článek 

 http://www.csicr.cz/cz/KARIERA

http://www.csicr.cz/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-reditel-ka-Plzenskeho
http://www.csicr.cz/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-reditel-ka-Stredoceske
http://www.csicr.cz/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-reditel-ka-Stredoceske
http://www.csicr.cz/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-reditel-ka-Prazskeho-i
http://www.csicr.cz/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-reditel-ka-Prazskeho-i
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Konkurzy na výchovné ústavy (MŠMT) 

MŠMT vyhlašuje konkursní řízení řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky Výchovného 
ústavu, dětského domova se školou, střední školy, základní školy a školní jídelny, Chrastava, 
Školní 438

Celý článek Úterý, 31. květen 2016   /   Publikoval: Svobodová Kamila 

 

MŠMT vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky Dětského 
diagnostického ústavu, střediska výchovné péče a základní školy, Liberec, U Opatrovny 3

Celý článek Úterý, 31. květen 2016   /   Publikoval: Svobodová Kamila 

 

MŠMT vyhlašuje konkursní řízení na na obsazení pozice ředitele/ředitelky Výchovného 
ústavu, dětského domova se školou, střediska výchovné péče, základní školy, střední školy a 
školní jídelny, Děčín XXXII, Vítězství 70

Celý článek Úterý, 31. květen 2016   /   Publikoval: Svobodová Kamila 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/msmt-vyhlasuje-konkursni-rizeni-rizeni-na-obsazeni-pozice-1
http://www.msmt.cz/ministerstvo/msmt-vyhlasuje-konkursni-rizeni-rizeni-na-obsazeni-pozice-1
http://www.msmt.cz/ministerstvo/msmt-vyhlasuje-konkursni-rizeni-rizeni-na-obsazeni-pozice-1
http://www.msmt.cz/ministerstvo/msmt-vyhlasuje-konkursni-rizeni-rizeni-na-obsazeni-pozice-1
http://www.msmt.cz/ministerstvo/msmt-vyhlasuje-konkursni-rizeni-na-obsazeni-pozice-reditele-2
http://www.msmt.cz/ministerstvo/msmt-vyhlasuje-konkursni-rizeni-na-obsazeni-pozice-reditele-2
http://www.msmt.cz/ministerstvo/msmt-vyhlasuje-konkursni-rizeni-na-obsazeni-pozice-reditele-2
http://www.msmt.cz/ministerstvo/msmt-vyhlasuje-konkursni-rizeni-na-na-obsazeni-pozice
http://www.msmt.cz/ministerstvo/msmt-vyhlasuje-konkursni-rizeni-na-na-obsazeni-pozice
http://www.msmt.cz/ministerstvo/msmt-vyhlasuje-konkursni-rizeni-na-na-obsazeni-pozice
http://www.msmt.cz/ministerstvo/msmt-vyhlasuje-konkursni-rizeni-na-na-obsazeni-pozice

