Společnost aTre připravila na rok 2019 nové a inovované publikace

1. řada:

Právní minimum
Právní minimum učitele mateřské školy
Právní minimum učitele základní školy
Právní minimum učitele střední školy
Právní minimum vychovatele (družina, klub)
Publikace zpracovávají z právních předpisů základní okruhy, se
kterými se setkávají pedagogičtí pracovníci jednotlivých typů škol.
Text je tvořen 190 samostatnými hesly, která řeší vždy daný problém
(přijímání dětí, opravné zkoušky, ochrana osobních údajů, krádež ve
škole, odpovědnost za škodu, pracovní doba pedagogických
pracovníků, bezpečnost na mimoškolních akcích apod.)
Součástí publikací je CD s aktivními odkazy na platné právní normy.
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Cena publikace s CD je 300 Kč + DPH.

2. řada:

Ředitel školy a …
Ředitel školy a vnitřní předpisy
Ředitel školy a pracovněprávní vztahy
Ředitel školy a mimoškolní akce

Publikace jsou určeny pro mateřské, základní a střední školy.
Přehledně zpracovává danou problematiku z pohledu ředitelů škol.
Součástí publikace s CD jsou aktivní odkazy na platné právní normy
a vzory dokumentů ve formátu „doc".
Cena publikace s CD je 390 Kč + DPH.

3. řada:

Rukověť školy
pro školní rok 2018/2019

Publikace zpracovávají problematiku, která se nejčastěji objevuje při
řízení školy. Obsahují hesla z oblasti:
▪ pracovního práva (plat, přímá pedagogická činnost, odborná
kvalifikace, …),
▪ výchovy a vzdělávání (hodnocení výsledků vzdělávání, individuální
vzdělávací plán, komisionální přezkoušení, …),
▪ organizace školy (organizace školního roku, počty žáků, školní
družina, …).
Cena publikace je 200 Kč + DPH.

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
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Rukověť mateřské školy
Rukověť základní školy
Rukověť střední školy
Rukověť základní umělecké školy
Rukověť zástupce ředitele v základní škole
Rukověť výchovného poradce a školního metodika
prevence - základní škola
Rukověť výchovného poradce a školního metodika
prevence - střední škola

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

Další informace naleznete na www.atre.cz

