
INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 22. září 2008. 
K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.

Z LIBERECKÉHO KRAJE
Účelově vázané dotace na uhrazení části nákladů spojených s dopravou žáků posledních a 
předposledních ročníků mimolibreckých středních škol na EDUCU 2008
Dovolujeme si Vás upozornit na možnost čerpání účelově vázaných dotací na uhrazení části nákladů 
spojených s dopravou žáků posledních a předposledních ročníků mimolibereckých středních škol na 
veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=2388
Kontakt: Zuzana Junková (zuzana.junkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/19/2008

Pobytové středisko - VIZE Radostín, o.p.s.
Pobytové středisko - VIZE Radostín, o.p.s. zveřejňuje svou aktuální nabídku služeb určenou nejen pro 
kolektivy dětí.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Kontakt: Jana Vachušková (tel.: 485 146 057; e-mail: jana.vachuskova@volny.cz)
Datum: 9/16/2008

Z RESORTU ŠKOLSTVÍ
Dodatečný výběr žáků do 8. a 10. ročníku bilingvního gymnázia Friedricha Schillera v 
Pirně
MŠMT oznamuje, že od školního roku 2008/2009 se uvolnilo místo ke studiu v 8. a 10. ročníku 
dvojnárodnostního a dvojjazycného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha 
Schillera  v Pirně. Více informací naleznete na stránce Domu zahraničních služeb.
Odkaz: http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=3689
Datum: 9/19/2008

Nabídka dvojjazyčné deskové hry
Střední odborná škola a gymnázium se sídlem Na Bojišti 15, Liberec 3 nabízí zdarma učitelům 
německého jazyka a ekologické výchovy dvojjazyčnou (Č/N) deskovou hru s názvem "Výstup na 
Ještěd/Aufstieg zum Jeschken". Soubor obsahuje hrací pole, kartičky s úkoly vč. správných odpovědí, 
hrací kostku a figurky. Hra byla vytvořena v rámci mezinárodního projektu "Ekologie a umění/Ökologie 
und Kunst" studenty Střední odborné školy a gymnázia v Libereci a Geschwister Scholl-Gymnasium 
Löbau.
Kontakt: sosag@seznam.cz

DVPP
Nový web Centra vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro DVPP
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro DVPP začátkem nového školního roku pro 
všechny zájemce o další vzdělávání dospělých připravilo nový informační systém včetně změny 
vzhledu webových stránek. Nově stránky naleznete na adrese s pozměněnou doménou - www.cvlk.cz.
Odkaz: http://www.cvlk.cz/

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, představit možnosti prevence rakoviny 
děložního čípku, informovat o zdravotním stavu populace v ČR, nabídnout didaktické postupy a 
představit didaktické materiály pro danou oblast. Jednodenní semináře proběhnou v Liberci, Semilech 
a Novém Boru.  Semář je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy! Příjem přihlášek 
je do 25. 9. 2008. Seminář byl avizován již v červnu. Pořadatelé nás upozornili, že jejich e-mailová 
adresa byla nefunkční, proto žádají i ty, kteří se přihlásili v červnu, aby svou přihlášku potvrdili na 
aktuální e-mail: lkubrichtova@gmail.com.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=730
Kontakt: Bc. Petra Krčmářová
Datum: 9/19/2008



Public Relations a Fundraising
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže pořádá ve dnech 8.-11. října 2008 v 
Magdeburgu (Sachsen-Anhalt, Německo) seminář dalšího vzdělávání pro české a německé učitele, 
kteří jsou zapojeni ve školních výměnách nebo se chystají takové partnerství navázat.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 9/19/2008

GRANTY A DOTACE
Informujeme Vás o vyhlášení dvou rozvojových programů MŠMT ve vzdělávání
1. Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008, 2. Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách v 
roce 2008
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291
Kontakt: Andrea Šmídová (andrea.smidova@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/17/2008

Výběrové řízení do programu učitelských výměn mezi ČR a USA se koná i letos
Program Komise J. W. Fulbrighta umožňující českým profesorům vyučovat ve Spojených státech a 
jejich americkým protějškům působit na jejich místě v České republice pokračuje i letos, kdy se budou 
vybírat účastníci přímé výměny pro školní rok 2009-10.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3635
Kontakt: Andrea Semancová (tel.: 222 718 452; semancova@fulbright.cz)
Datum: 9/18/2008

AKCE
Hledání pomocníků na Global Games 2009 v Liberci a Jablonci n. N.
Ve dnech 5. až 14. července 2009 se v Liberci a Jablonci n. N. uskuteční druhý ročník světových her 
mentálně postižených sportovců s názvem Global Games 2009. K úspěšnému zajištění této akce 
pořadatel hledá 2 tlumočníky s výbornou znalostí angličtiny, dále 60 asistentů jednotlivých výprav 
(např. z Austrálie, Faerských ostrovů, Isladnu a dalších) a 11 řidičů (případně s vlastním autem) za 
podmínek uvedených na našem webu.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Kontakt: Vilém Besta (vilem.besta@volny.cz)
Datum: 9/18/2008

Den otevřený dveří Centra ambulantních služeb Advaita
Dne 3. října 2008 se uskuteční den otevřených dveřá v Centru ambulantních služeb Advaita. Občanské 
sdružení Advaita pomáhá jednotlivcům a rodinám ohroženým škodlivými návyky a vytváří podmínky 
pro prevenci, poradenství, léčbu a sociální, zdravotní a pracovní rehabilitaci.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=730
Kontakt: Bc. Petra Krčmářová (petra.krcmarova@kraj-lbc.cz) 
Datum: 9/19/2008

Vesnické komunitní školy jako nástroj rozvoje venkovské identity a kvality života v obcích
Ve dnech 16.-18.října se v obci Bory (kraj Vysočina) koná mezinárodní seminář určený jak zájemcům 
o venkovské komunitní školy a jejich provozovatelům, tak profesionálům Místních akčních skupin, 
zájemcům o vesnické celoživotní vzdělávání a budování kapacity venkovských obcí a regionů.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 9/22/2008

SOUTĚŽE A TALENTOVANÁ MLÁDEŽ
„Všeobecná deklarace lidských práv: Nejvýznamnější dokument 20. století?“
MŠMT ČR vyhlašuje na 1. pololetí tohoto školního roku literární soutěž středoškoláků k 60. výročí 
vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv. Termín pro elektronické zasílání prací studentů v 
rozsahu max 5 stran je 31. října 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378
Kontakt: Mgr. Michaela Pálková (michaela.palkova@uiv.cz)
Datum: 9/18/2008



Propozice olympiád
Národní institut dětí a mládeže přupravil pro nový školní rok 2008/2009 propozice olympiád, které 
garantuje. Znění propozic olympiády Biologické, Chemické, Dějepisné, Matematické, Fyzikální, 
Zeměpisné a v českém jazyce, Soutěže v programování a v cizích jazycích, Středoškolské odborné 
činnosti, Evropy ve škole a dalších literárně výtvarných soutěží, je ke stažení na stránkách odboru 
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚLK.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3986
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (eva.hodbodova@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/18/2008

Zadání školních kol
Dne 18. září bylo elektronicky rozesláno na gymnázia kraje zadání školního kola BiO kategorie A, B. V 
případě nedoručení se obracejte na kontaktní osobu.
Odkaz: http://www.biologickaolympiada.cz
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (eva.hodbodova@kraj-lbc.cz) 
Datum: 9/18/2008

Mistrovství České republiky v deskových hrách
Ministerstvo školství vyhlásilo mistrovství ČR v deskových hrách ve všech krajích a pro Liberecký kraj 
převzal záštitu Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ v Lomnici nad Popelkou.  Máte rádi deskové hry nebo 
puzzle? Chcete si i vy poměřit své síly a poznat jiné nadšence. Přijďte si i vy zkusit složit puzzle v 
sobotu  1.11. nebo v neděli 2.11. hrát Osadníky z Katanu či Blokus. Krajské kolo tohoto mistrovství 
začíná po oba dny v DDM „Sluníčko“ vždy v 10,00hodin. V DDM „Sluníčko“ již nyní můžete začít hry 
trénovat a to vždy v pondělí od 16,00hodin. Soutěž je věkově neomezena. Soutěží se dle věkových 
kategorií. Další podrobnosti o celém mistrovství v deskových hrách i přihlášku najdete na www.mcr-
hry.cz ; www.ddmlomnice.cz
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (eva.hodbodova@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/18/2008

Evropská soutěž: Učitelé a děti, ořežte pastelky
Evropská komise vyhlašuje další ročník výtvarné soutěže, ve které v loňském roce Češi uspěli lépe než 
na jedničku. Zadání letošního ročníku, který zaštítilo Zastoupení Evropské komise v ČR a Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy, je pojem „Právo dětí na ochranu!“. Soutěžit mohou žáci základních 
škol a studenti středních škol ve dvou kategorií, a to 10 - 14 a 15 - 18 let.
Odkaz: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/evropska-soutez-ucitele-a-deti-orezte-pastelky
Kontakt: Martina Meierová (martina.majerova@kraj-lbc.cz) 
Datum: 9/19/2008

ZAMĚSTNÁNÍ
Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace
Rada Libereckého kraje vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace s 
názvem Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, s nástupem do funkce k 1. 1. 2009. Přihlášky 
zasílejte nejpozději do 3. 10. 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1649
Kontakt: Mgr. Dana Alaxinová (dana.alaxinova@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/9/2008

Konkurz na ředitelku MŠ "Jablůňka" v Liberci
Rada města Liberce vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky Mateřské školy „Jablůňka“, 
Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace, s předpokládaným nástupem do funkce k 1. únoru 
2009. Přihlášky zasílejte nejpozději do 20. 10. 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1649
Datum: 9/22/2008



NEPOTŘEBNÝ MAJETEK
Aktuální nabídka nepotřebného majetku
Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace nabízí 9ti místný užitkový 
automobil zn. Ford Tourneo 100, r.v. 1994, najeto cca 180 000 km, barva tmavě modrá - koroze. 
Zůstatková cena nula Kč. Kontakt: 483 711 707, mobil 739 631 711.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1409&akt=6932&strana=
Kontakt: Vlasta Harusová (vlasta.harusova@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/10/2008

Nabídka zbytkových látek, odstřižků a nití
Firma DIMATEX CS, spol. s r.o. se sídlem ve Stráži nad Nisou, Stará ulice 24, která ve spolupráci s 
vybranými městy Libereckého kraje organizuje sběr nepotřebného textilu do sběrných kontejnerů, 
nabízí bezplatně vytříděné zbytkové látky, odstřižky a nitě vhodné pro různé ruční práce. V případě 
zájmu kontaktujte přímo firmu .
Odkaz: http://www.dimatex.cz/
Kontakt: DIMATEX CS, spol. s r.o.(Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou;  tel.: 485159125; e-mail: 
dimatex@dimatex.cz) 
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