
INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI
Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 13. červnu 2008. 
K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.

Z LIBERECKÉHO KRAJE
Věda a technika v ulicích
Čeští vědci a technici  představí 20. června od 9 do 18 hodin přímo v ulicích Liberce, konkrétně  na 
náměstí Dr. E. Beneše a Soukenném náměstí,  na více jak patnácti stanovištích nejrůznější technické a 
vědecké exponáty, které si kolemjdoucí budou moci sami vyzkoušet. Součástí výstavy budou zábavné 
a netradiční pokusy, hlavolamy a ukázky činnosti „malých vědců“.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=56&akt=6562&strana=
Datum: 6/12/2008

Krajská vědecká knihovna projde o prázdninách modernizací
Krajská vědecká knihovna v Liberci, kterou zřizuje Liberecký kraj, bude od 21. července do 8. srpna z 
technických důvodů uzavřena.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=56&akt=6546&strana=
Datum: 6/9/2008

Z RESORTU ŠKOLSTVÍ
Nabídka k zapojení škol do projektu „Videotrénink inovativních přístupů ve vzdělávání ve 
vztahu k cílovým kompetencím"
Služba škole Mladá Boleslav připravuje projekt „Videotrénink inovativních přístupů ve vzdělávání ve 
vztahu k cílovým kompetencím“, který vychází z úspěšného a ukončeného projektu „Praktický výcvik v 
posuzování kvality ve vzdělávání“. Základním a středním školám z Libereckého kraje je nabízen vstup 
do připravovaného projektu, který nabídne odbornou interpretaci videoukázek a jejich společnou 
analýzu. Uzavírka přihlášek do projektu je 19. června 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 6/13/2008
Kontakt: Mgr. Martina Plíhalová (liberec@sskolemb.cz; tel.: 485 105 750; 728 528 339)

Jarní prázdniny ve školním roce 2008/2009
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny v okresech Česká Lípa, 
Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily pro příští školní rok v termínu: 16. 2. - 22. 2. 2009.
(zdroj: Věstník MŠMT 06/2008).
Odkaz: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/vestniky/vest_MSMT_06_2008.pdf
Datum: 6/2/2008

AKCE
Den s Policií ČR a složkami integrovaného záchranného systému
Ve středu 18. června 2008 se v době od 10:00 hod. do 17:00 hod. na parkovišti u sídla Policie ČR v 
Liberci v Pastýřské ul. koná již 8. ročník Dne s Policií ČR a složkami IZS. Po celý den zde budou pro 
děti připraveny soutěže a akční ukázky
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 6/9/2008

Mimořádná nabídka pro letošní srpen: Dva letní tábory pro nadadé studenty SŠ a VŠ ve 
Slovinsku
Veřejná instituce zabývající se ve Slovinsku službami zaměstnanosti organizuje v srpnu letošního roku 
dva mezinárodní letní tábory pro nadané a talentované studenty SŠ a VŠ ve Slovinsku.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3634
Datum: 6/13/2008
Kontakt: Dr. Světlana Durmeková (durmekovas@ippp.cz; tel.: 283 881 25)



KONKURZY
Konkurz na ředitele ZŠ Ž. Brod, Pelechovská 800
Město Železný Brod vyhlašuje konkurz na obsazení místa ředitele Základní školy Železný Brod, 
Pelechovská 800, příspěvková organizace, a to s termínem nástupu k 1. 9. 2008. Přihlášky zasílejte 
nejpozději do 11. 7. 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1649  
Datum: 6/11/2008
Kontakt: pí Božena Měchurová (tel.: 483 333 950)

Konkurz na ředitele/ku MŠ Doksy, Pražská 836
Město Doksy vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Doksy Pražská 836 –
příspěvkové organizace. Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 8. 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1649
Datum: 6/11/2008
Kontakt: pí Jitka Dočkalová (tel.: 487 882 417)
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