
INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI
Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 6. květnu 2008. 
K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.

Z LIBERECKÉHO KRAJE
Dubnové číslo měsíčníku TECHYes.info
Dovolujeme si Vás upozornit na nové číslo měsíčníku pro podporu technického školství v Libereckém 
kraji. Dubnové číslo je možné stáhnout ze stránky www.techyes.info.
Odkaz: http://www.techyes.info/download.php?akce=detail&id_detail=24&sekce=1
Datum: 5/5/2008

AKCE
Týden otevřených dveří v Ozdravovně Radostín o.p.s.
Volnočasové středisko pro děti a mládež Ozdravovna Radostín, o.p.s., pořádá ve dnech od od 26. do 
30. května 2008 Týden otevřených dveří.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 5/5/2008

Gastroden 2008
Střední škola gastronomie a služeb v Liberci pořádá v Centru Babylon v pátek 16. května 2008 v době 
od 10. do 18. hod. další ročník gastronomické akce - GASTRODEN 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 5/5/2008

Workshop při VOŠ sklářské a Střední škole v Novém Boru
Sklářská škola v Novém Boru nabízí všem žákům 8. a 9. tříd záladních škol vyzkoušet si vlastnoručně 
všechny obory sklářských profesí vyučovné školou.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 5/6/2008

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku středních škol
Poslední aktualizace tabulky obsahující orientační počty volných míst pro druhé kolo přijímacího řízení 
na středních školách proběhla dne 6.5.2008 ve 13. hod.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3333
Datum: 5/6/2008

DVPP
Kurz pedagogické přípravy pro učitele základních škol
Centrum dalšího vzdělávání (dále CDV) při Technické univerzitě v Liberci připravuje Kurz pedagogické 
přípravy pro učitele základních škol, kteří jsou absolventi vysokých škol nedepagogických směrů. CDV
v současné době zjišťuje předběžný zájem o tento kurz, proto případní zájemci kontanktujte e-mailem 
sekretariát CDV - Libuse.Rysankova@tul.cz, a to nejpozdeji do 30. května 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3635
Datum: 5/5/2008

GRANTY A DOTACE
Program pro mladé "Make a Connection - Připoj se"
V dubnu byl vyhlášen již sedmý ročník programu "Make a Connection - Připoj se". Mladí lidé ve věku 
16 - 26 let mají možnost získat finanční podporu ve výši až 50.000 Kč na své vlastní projekty! Mladí 
lidé si díky programu Make a Connection - Připoj se mohou získat finanční podporu na svůj vlastní 
projekt, zrealizovat ho a získat nové zkušenosti.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291
Datum: 5/5/2008



SOUTĚŽE
Dopravní soutěž "O kolo"
Liberecký kraj vyhlašuje šestý ročník soutěže zaměřené na bezpečnost dětí v silničním provozu „O 
kolo“. Soutěžit mohou žáci základních škol Libereckého kraje, a to do 10. června 2008. Soutěž o kolo 
bude probíhat v rámci internetových stránek www.deti.bezpecne-na-silnicich.cz, kde je umístěna hra 
„Bezpečně na kole“.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1630
Datum: 5/5/2008

SPORT
Kvalifikační kurz – Instruktor školního orientačního běhu
Ve dnech 19. – 22. května 2008 se ve hvozdech příchovických lesů Jizerských hor, uskuteční 
kvalifikační kurz – Instruktor školního orientačního běhu.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/sport/?page=180
Datum: 4/25/2008

Mezinárodní konference Pedagogický software 2008
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích pořádá ve dne ch 4. - 5. června 2008 mezinárodní 
konferenci zaměřenou na široké spektrum problémů souvisejících s modernizací, elektronizací, 
racionalizací a zvyšováním efektivnosti výuky jednotlivých disciplin i řízení různých typů škol s důrazem 
na současný stav a trendy e-learningu.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 5/6/2008

NEPOTŘEBNÝ MAJETEK
Gymnázium Mimoň, Letná 263, p. o. nabízí všem příspěvkovým organizacím zřízeným Libereckým 
krajem zdarma neupotřebitelný movitý majetek. Jedná se o zastaralé, částečně nefunkční počítače s 
příslušenstvím přibližně z let 1991 – 2000. Velká část nabízené techniky je v současné době bez 
praktického využití (nedostačující výpočetní výkon: CPU Pentium, x386, x486; frekvence 100-300 
MHz;) a hodí se zejména na náhradní díly. Nabídka trvá do 30. 6. 2008.
Kontakt: Mgr. Jaroslav Rež (tel.487 862 883,e-mail: rez@gymi.cz)
Datum: 5/6/2008
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