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Z LIBERECKÉHO KRAJE
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny se ve všech čtyřech okresech Libereckého kraje, tj. Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad 
Nisou a Semily, konají ve dnech 16. 2. - 22. 2. 2009.

Červnové číslo bulletinu TECHyes.info
Dovolujeme si Vás upozornit na nové číslo bulletinu pro podporu technického školství v Libereckém 
kraji. Červnové číslo je možné stáhnout ze stránky www.techyes.info.
Odkaz: http://techyes.info/storage/1214308512_sb_novinytechyes6_2008_web.pdf
Kontakt: Zuzana Junková (zuzana.junkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 7/3/2008

Soutěž "O pohár hejtmana Libereckého kraje"
Již popáté vyhlašuje Liberecký kraj výtvarnou soutěž pro děti s tematikou BESIP „O pohár hejtmana 
Libereckého kraje“. Soutěž bude probíhat od září do konce listopadu 2008 ve třech kategoriích, a sice: 
první stupeň základní školy, druhý stupeň základní školy a mateřské školy. Své výtvarné práce na 
téma "Bezpečně ve městě" mohou děti zaslat na Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, 
případně je mohou odevzdat na dětských dopravních hřištích v České Lípě, Jablonci nad Nisou, 
Frýdlantu, Košťálově, Liberci nebo Turnově.
Odkaz: http://www.deti.bezpecne-na-silnici
Datum: 8/26/2008

Euroregion Amos 2008 – Jablonec nad Nisou
10. ročník Výstavy a veletrhu vzdělávání a volnočasových aktivit „Euroregion AMOS 2008“, který je 
možností představit Vaši školu a její aktivity, se bude konat ve dnech 9.-11. října 2008 v prostorách 
Eurocentra v Jablonci nad Nisou. Upozorňujeme na uzávěrku přihlášek 12. září 2008.
Odkaz: http://www.eurocentrumjablonec.cz/akce/veletrhy-a-vystavy/euroregion-amos/
Kontakt: Ing. Lenka Hudcová (l.hudcova@eurocentrumjablonec.cz,  tel. 483 710 647)

Dotazník k projektovému záměru: Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje
Liberecký kraj hodlá v rámci OP VK v oblasti podpory "Zvyšování kvality ve vzdělávání" předložit 
projekt k vytvoření Informačního a vzdělávacího portálu. Školy a školská zařízení žádáme o prvotní 
součinnost při definování funkcí portálu. K tomuto byl na webu odboru uveřejněn krátký dotazník, za 
jehož vyplnění předem děkujeme.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 7/11/2008

Dotazník k projektovému záměru: Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů při 
vzdělávání učitelů odborných předmětů
Liberecký kraj hodlá v rámci OP VK v oblasti podpory "Další vzdělávání pracovníků škol a školských 
zařízení" předložit projekt zaměřený na Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů při vzdělávání 
učitelů odborných předmětů a učitelů praktického vyučování a při realizaci odborných stáží a exkurzí 
učitelů odborných předmětů a praktického vyučování. K identifikaci potřeb a základních rysů projektů 
slouží dotazník uveřejněný na webu odboru. Za jeho vyplnění předem děkujeme.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 7/11/2008



E-BOX sběr elektroodpadu
ASEKOL, s.r.o. nabízí zdarma ekologické a ekonomické řešení sběru drobných elektrozařízení 
prostřednictvím E-BOXU. Dodání i odvoz nádoby určené na sběr drobného elektroodpadu o objemu 80 
l zajistí společnost každé škole zdarma.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 8/27/2008

Směrnice rady kraje č. 2/2008
Směrnice rady kraje č. 2/2008 k systému přípravy a realizace projektů kraje a organizací zřizovaných 
či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU byla schválena radou kraje dne 6.5.2008 a 
nabývá účinnosti dne 15.5.2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=898
Datum: 8/28/2008

Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem
Na webové stránce odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu byly zveřejněny prezentace z 
porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem konané dne 26. .8. 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 8/28/2008

Informace MŠMT právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol
Upozorňujeme na novelu nařízení vlády č. 268/2008, kterou se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o 
soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání. Právní úprava se týká 
zápisu stávajících oborů vzdělání, které budou nahrazovány novými obory vzdělání, pro něž byly 
vydány rámcové vzdělávací programy,
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=7
Datum: 8/15/2008

Zákoník práce pro zaměstnance škol a školských zařízení
Společnost Fakta s.r.o. nabízí aktuální vzdělávací seminář s názvem "Zákoník práce pro zaměstnance 
škol a školských zařízení", který se uskuteční ve dnech 25.9.2008 v Brně, 26.9.2008 v Ostravě a 
13.10.2008 v Praze.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3635
Datum: 8/28/2008

AKCE
Výzva k předkládání žádostí o zařazení akcí do kampaně "Evropa mladýma očima"
V prvním pololetí roku 2009 bude Česká republika předsedat Radě Evropské unie. S ohledem na to, že 
do oficiálního programu českého předsednictví je zahrnuto i téma mládeže, rozhodlo MŠMT o 
vyhlášení kampaně "Evropa mladýma očima".
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=2532, http://www.msmt.cz/mladez/kampan-evropa-
mladyma-ocima
Datum: 7/4/2008

Nabídka kurzů zážitkové pedagogiky a zimních sportů
Společnost zaměřená na rozvoj spolupráce mezi lidmi a vzájemné porozumění prostřednictvím 
outdoorových a indoorových programů a her předkládá nabídku kurzů zaměřených na oblast školství. 
Jedná se o kurzy zážitkové pedagogiky pro základní a střední školy a komplexní vzdělávací kurz 
zaměřený na získání dovedností v tradičních zimních sportech.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 8/28/2008



Workshop pro české učitele k výstavě 2° počasí, člověk a jeho klima
Dne 22. září 2008 se v Německém muzeu hygieny v Drážďanech uskuteční informační workshop pro 
české učitele základních a středních škol k aktuální výstavě s názvem "2° počasí, člověk a jeho klima". 
Účast na workshopu v českém jazyce bude bezplatná. Závazné přihlášky zasílejte, prosím, na adresu 
vera.exnerova@kraj-lbc.cz. Počet míst je omezen.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 8/28/2008

RECYKLOHRANÍ
RECYKLOHRANÍ je školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, 
akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve 
školských zařízení v ČR. Školy zapojené do programu budou za sběr použitých baterií a drobných 
elektrozařízení, plnění úkolů o třídění a recyklaci odpadů a správné odpovědi v testech z oblasti 
odpadové problematiky získávat body, které si budou moci ve speciálním internetovém obchodě 
vyměnit za dárky z připraveného katalogu.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 8/28/2008

GRANTY A DOTACE
1. úprava rozpočtu přímých výdajů na rok 2008 ke dni 1. 7. 2008
Zveřejňujeme 1. úpravu rozpočtu přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované obcemi 
Libereckého kraje a Libereckým krajem.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1420
Datum: 7/4/2008

Přehled poskytnutých dotací k 30. 6. 2008
Přehled poskytnutých dotací, které odbor školství KÚ LK přiděluje školám, předškolním a školským 
zařízením dle rozhodnutí a pokynů MŠMT na zákonem vymezené okruhy výdajů, jak vyplývá ze zákona 
č. 561/ 2004 sb. (Školský zákon).
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291
Datum: 7/2/2008

Seminář k výzvě pro předkládání individuálních projektů ostatních v OPVK
MŠMT pořádá ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje dne 11. září 2008 seminář pro 
žadatele k výzvě pro předkládání individuálních projektů ostatních do Prioritní osy 1 – Počáteční 
vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V případě zájmu je nutné se 
na seminář zaregistrovat, a to nejpozději do 3. září 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 8/8/2008

Vyhlášení programu MŠMT na rok 2008
Vyhlášení programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní 
výchovy na rok 2008 – II. kolo
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291
Kontakt: Bc. Andrea Šmídová (andrea.smidova@kraj-lbc.cz)
Datum: 8/22/2008



ROZPOČET REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ
Rozpis dotace finančních prostředků na přímé NIV – doplatek na 3. čtvrtletí 2008
Rozpis dotace finančních prostředků na přímé NIV – doplatek na 3. 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: 7/21/2008

EKONOMIKA
Informace pro účetní
Účtování dalších měsíců roku 2008
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3293
Kontakt: Hana Novotná (hana.novotna@kraj-lbc.cz)
Datum: 7/22/2008

DVPP
Nabídka DVPP pro školní rok 2008/2009
Již nyní si můžete vybrat z více než 90 kurzů připravených Centrem vzdělanosti Libereckého kraje-
zařízením pro DVPP. Všechny kurzy mají akreditaci MŠMT ČR. Upozorňujeme na vzdělávací kurzy 
určené pro vedoucí pracovníky (např.: Jak připravíme projekt z evropských fondů, Ochrana osobních 
údajů ve vzdělávání), semináře k tvorbě ŠVP (např.: Základy přírodovědného vzdělávání na SOŠ a 
SOU, Školní družina a ŠVP) a v nesposlední řadě prezentace projektů (např.: Junior Achievement pro 
ZŠ, Monitor).
Odkaz: http://www.cvlk.org/modules.php?name=Public
Datum: 7/1/2008

NEPOTŘEBNÝ MAJETEK
Aktuální nabídku neptřebného majetku příspěvkových organizací Libereckého kraje naleznete na webu 
kraje ve složce Úřední deska/Zveřejněné záměry.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1409
Datum: 7/11/2008

SOUTĚŽE
Alter Ego
Aktualizované informace Českých center, na úrovni ČR koordinátora projektu podpořeného Evropskou 
komisí v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu. Mezinárodní umělecká soutěž pro mladé lidi 
ve věku od 14 do 18 let. Autoři dvou nejlepších příspěvků budou mít možnost zúčastnit pětidenního 
workshopu v Dánsku, zaměřeného na rozvoj uměleckých schopností a mezikulturní dialog.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378
Datum: 7/4/2008

SPORT
Dětský MTB CUP Libereckého kraje 2008
V sobotu 6.9.2008 v 10 hodin odstartuje v Chrastavě ve sportovním areálu VÚDM závěrečný závod 
dětského MTB CUPu Libereckého kraje 2008.
Odkaz: http://deti.spinfit.cz



ZAMĚSTNÁNÍ
Seznam uchazečů
Seznam zájemců o zaměstnání ve školství aktualizovaný ke dni 27. 8. 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=7
Kontakt: Jana Hartlová (jana.hartlova@kraj-lbc.cz) 
Datum: 8/27/2008
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