
INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI
Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 20. červnu 2008. 
K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.

Z LIBERECKÉHO KRAJE
Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem
Ve středu 18. června 2008 se konala porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým 
krajem, z níž na webové stránce odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu zveřejňujeme 
prezentace vystupujících.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 6/20/2008

Z RESORTU ŠKOLSTVÍ
Zpravodaj Ministerstva školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ČR
Dovolujeme si Vás upozornit na druhé číslo čtvrtletníku "Otevřený ZPRAVODAJ MŠMT". Jeho cílem je 
informovat o dění v rámci jednotlivých skupin a odborů ministerstva ve vztahu k aktuálním tématům 
resortu.
Odkaz: http://www.msmt.cz/ministerstvo/zpravodaj
Datum: 6/20/2008

Organizace školního roku 2009/2010
Organizace školního roku 2009 /2010 v základních školách, středních školách, základních uměleckých 
školách a konzervatořích - Dokument MŠMT č.j. : 9017 / 2008 - 20 ze dne 13. června 2008
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/organizace-skolniho-roku-2009-2010-1
Datum: 6/20/2008

Učební plány vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1. září 2008
MŠMT ČR zveřejnilo přehled učebních plánů vzdělávacích programů základního vzdělávání, platných od 
školního roku 2008/09.
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/ucebni-plany-vzdelavacich-programu-zakladniho-vzdelavani-
od-1-zari-2008
Datum: 6/18/2008

DVPP
Vzdělávací kurz „Geologická stavba České republiky a vztah geologických procesů k 
životnímu prostředí“
Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně nabízí učitelům kurz, 
který klade si za cíl podpořit a popularizovat výuku geovědních disciplín na základních a středních 
školách.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3635
Datum: 6/20/2008

AKCE
Projekt Spirála – ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS
Nabízíme účast na odborně metodickém semináři, jehož cílem je zvýšit odbornou kvalifikaci 
pedagogických pracovníků v oblasti sexuální výchovy a reprodukčního zdraví. Jednodenní semináře 
proběhnou v Liberci, Semilech a Novém Boru. Příjem přihlášek je do 27. 6. 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=730
Kontakt: PaedDr. Lenka Kubrichtová (tel: 603 257 491; e-mail: kubkub@iol.cz)
Datum: 6/17/2008

Nová výstava muzea v Drážďanech "2° - počasí, člověk a jeho klima"
Dne 11. 7. 2008 otevírá Německé muzeum hygieny v Drážďanech novou výstavu s názvem "2° -
počasí, člověk a jeho klima". Od 1.9. 2008 bude možné prohlédnout si výstavu s českým průvodcem. 
Interaktivní prohlídka vedená formou dialogu je zaměřena především na žáky druhého stupně 
základních škol a studenty středních škol a gymnázií. Výstava portvá do 28. 4. 2009.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 6/20/2008



GRANTY A DOTACE
Rozpis dotace finančních prostředků na přímé NIV
Rozpis dotace finančních prostředků na přímé NIV – záloha na III. čtvrtletí 2008 - pro školy a školská 
zařízení zřizované obcemi Libereckého kraje a Libereckým krajem.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1420
Kontakt: Eva Havelková (Eva.Havelkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 6/17/2008

Vyhlášení programu MŠMT „Podpora romských žáků středních škol na rok 2008“ – 2. kolo
Informujeme Vás o vyhlášení 2. kola programu MŠMT „Podpora romských žáků středních škol na rok 
2008“. Žádosti v požadované formě a na požadovaném formuláři zasílejte na adresu Národního 
institutu dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101 00  Praha 10 nejpozději do 19. září 2008.
Odkaz: http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-programu-podpora-romskych-zaku-strednich-skol-na-
rok-2008-2-kolo
Kontakt: Ing. Milada Kropáčková (tel. 257 193 585, e-mail: milada.kropackova@msmt.cz)
Datum: 6/18/2008

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT ČR "Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008"
O dotaci mohou žádat právnické osoby všech zřizovatelů. Žádost vypracovaná v souladu s Vyhlášením 
musí být podána nejpozději do 11. 7.  2008 na adresu MŠMT (na odbor předškolního, základního a 
základního uměleckého vzdělávání, Karmelitská 7, 118 12  Praha 1).
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291
Kontakt: Bc. Andrea Šmídová (Andrea.Smidova@kraj-lbc.cz)
Datum: 6/20/2008

SOUTĚŽE
Pozor na invaze!
Český svaz ochránců přírody JARO připravil dokumentárně - osvětovou soutěž věnovanou poněkud 
pomíjené problematice invazních druhů (bolševník, křídlatka, norek, plzák španělský ap.). Smyslem 
akce je otevření diskuse a dokumentace problematiky se zapojením a informováním veřejnosti, 
vytvoření zpětné vazby od odborníků k těmto materiálům, případně i podnícení amatérské filmové 
tvorby.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378
Datum: 6/20/2008

ZAMĚSTNÁNÍ
Volná místa ve školství
Přehled volných míst ve školství aktualizovaný ke dni 20. 6. 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1498
Kontakt: Jana Hartlová (jana.hartlova@kraj-lbc.cz)
Datum: 6/20/2008
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