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

Z LIBERECKÉHO KRAJE
TECHyes.info nominováno do soutěže Dobrá rada nad zlato
Rada pro rozvoj lidských zdrojů Libereckého kraje nominovala do celostátní soutěže příkladů dobré praxe v oblasti rozvoje lidských zdrojů kampaň Libereckého kraje na podporu technického vzdělávání TECHyes.info. Od 1. května do 8. září je možno pro kampaň hlasovat na stránkách inspirační databanky pro rozvoj lidských zdrojů TOPREGION.CZ.
Odkaz: http://www.topregion.cz/contest.do?inquiryId=32237 
Datum: 6/5/2008

AKCE
Věda a technika v ulicích
Dne 20. června se od 9:00 do 18:00 hod. na náměstí Dr. E. Beneše a náměstí Soukenném v Liberci uskuteční vůbec poprvé výstavní akce „Věda technika v ulicích“. Akce je zaměřena na podporu technicky zaměřeného vzdělávání a popularizaci vědy a techniky a je pořádána resortem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve spolupráci s firmou Česká hlava s.r.o.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792 
Datum: 6/6/2008
Kontakt: Zuzana Junková (zuzana.junkova@kraj-lbc.cz)

TĚLOPRAHA 2008
Již 7. ročník TĚLOPRAHA se uskuteční ve dnech 27. – 30. 8. 2008. TĚLOPRAHA 2008 je určen učitelům tělesné výchovy i ostatním tělovýchovným pracovníkům. Téma, které bude letošní ročník provázet je „Jak vést žáky k celoživotním pohybovým aktivitám?“
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/sport/index.php?page=143 
Datum: 6/6/2008

ICM Lomnice nad Popelkou
ICM Lomnice nad Popelkou zveřejňuje aktuální nabídku na mezinárodní projekty EURODESKU.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=2532 
Datum: 6/5/2008

Z RESORTU ŠKOLSTVÍ
Věstník MŠMT
Počátkem června vyšlo nové číslo Věstníku MŠMT ČR - sešit 6/2008.
Odkaz: http://www.msmt.cz/dokumenty/vestniky 
Datum: 6/2/2008

GRANTY A DOTACE
OPVK - změna termínu pro předkládání webových žádostí o GP
Vzhledem k nahlášené odstávce aplikace BENEFIT7, která proběhne od 21.6.2008 (5:00) do 23.6.2008 (6:00), mění Liberecký kraj termín ukončení příjmu webových žádostí v rámci 1. výzvy GG OPVK na 26.6.2008 do 15:00. Termín odevzdání pro listinné verze Žádosti se nemění!
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=56&akt=6535&strana= 
Datum: 6/4/2008

Projekt Vagón
Celorepubliková putovní výstava, týkající se holocaustu, bude slavnostně zahájena na hlavním železničním nádraží v Liberci v pondělí 9. června v 9:00 hod. a potrvá do 13.června 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792 
Datum: 6/5/2008




Školní výlet do Německého muzea hygieny v Drážďanech? Proč ne!
Německé muzeum hygieny v Drážďanech, jako nedaleké interaktivní místo mimoškolního vzdělávání, nabízí od letošního ledna možnost objednat si českou prohlídku velice zajímavou a názornou výstavou „Člověk jako dobrodružství“ s podtitulem „žasnout – poučit se – vyzkoušet“.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792 
Datum: 6/6/2008

KONKURZY
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9
Liberecký kraj vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1649 
Datum: 6/5/2008
Kontakt: Mgr. Dana Alaxinová  (Dana.Alaxinova@kraj-lbc.cz; tel.: 485 226 634)

ZAMĚSTNÁNÍ
Výběrové řízení na místo vedoucího ryteckého oddělení
Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucího ryteckého oddělení s předpokládaným nástupem 25.8.2008. Termín pro předkládání přihlášek je 20.6.2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1498 
Datum: 6/5/2008

NEPOTŘEBNÝ MAJETEK
Nabídka učebnic k odprodeji
Základní škola v Dubé nabízí k odporodeji učebnice pro žáky šestých a sedmých ročníků.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3633 
Datum: 6/5/2008
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