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AKCE
Sběrné nádoby do veřejných institucí, a zejména do školských zařízení
Zapojte školu do projektu jehož cílem je pomoci zavést nebo usnadnit třídění odpadu ve Vaší 
organizaci. Pokud máte zájem vyplňte registraci školy na webové stránce www.separace.eu. Po 
vyplnění objednáky a po podpisu smlouvy bude škola zdarma vybavena potřebným počtem sběrných 
košů a pomůckami pro osvětu o třídění odpadu. Na této stránce naleznete veškeré informace o 
projektu včetně podrobné specifikace sběrných nádob a manuálu s popisem jednotlivých kroků.
Odkaz: http://www.separace.eu/
Kontakt: Ing. Ida Svobodová (tel.:  485 243 083; e-mail: info@tridimeveskole.cz)

Nabídka na uhrazení části nákladů spojených s dopravou na Educu 2008
Upozorňujeme na termín 30. 9. 2008, do kterého je možné předložit žádost o dotaci na dopravu 
mimolibereckých žáků 8. a 9. ročníků základních škol na veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí 
EDUCA. Na základě svého zájmu elektronickou cestou nám zaslaného obdržíte obratem formulář 
vlastní žádosti o dotaci.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=2388
Kontakt: Mgr. Zuzana Junková (zuzana.junkova@kraj-lbc.cz)

Euroregion AMOS 2008
Ve dnech 9. - 11. 10. 2008 zveme Vás i Vaše žáky do Eurocentra v Jablonci nad Nisou, kde se koná 
Výstava a veletrh vzdělávání a volnočasových aktivit „Euroregion AMOS 2008“. Představí se zde školy, 
vzdělávací zařízení, střediska volnočasových aktivit a vše, co se vzděláním souvisí. Připraven je bohatý 
doprovodný program. Otevírací doba ve dnech čtvrtek a pátek 9 – 18 hodin a v sobotu 9 – 12 hodin. 
Vstup zdarma.
Odkaz: http://www.eurocentrumjablonec.cz/akce/veletrhy-a-vystavy/euroregion-amos/
Kontakt: Ing. Lenka Hudcová (l.hudcova@eurocentrumjablonec.cz, tel.: 483 710 647)

Přijeďte k nám pobejt…
Horská chata Barka v Benecku v Krkonoších nabízí mateřským a základním školám, dětským domovům 
a ústavům sociální péče skupinové pobyty pro období od dubna do října. Chata se nachází uprostřed 
sjezdovky v blízkosti lesa, má vlastní parkoviště pro osobní auta i autobusy. V chatě jsou 2, 3 a 4 
lůžkové pokoje se společným novým sociálním zařízením na patře. U chaty je venkovní ohniště i 
dětské hřiště, uvnitř chaty pak společenská místnost s televizí. Ceny pro MŠ jsou 200 Kč os/den, pro 
ZŠ pak 220 Kč os/den. V ceně je plná penze (strava 5x denně - domácí kuchyně, pitný režim) a při 
pobytu více jak 20 dětí jeden dospělý zdarma. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte na tel. č. 603 
312 748 paní Cecílii Prachařovou.
Odkaz: http://www.infohelp.cz/cz/domenview.php?file=chatabarka.htm
Kontakt: Petr Prachař, Horská chata Barka, 512 37  Benecko 49
Datum: 9/26/2008

SOUTĚŽE A TALENTOVANÁ MLÁDEŽ
Zadání školních kol
Zádání školních kol biologické olympiády pro základní školy (kategorie C, D), chemické olympiády 
kategorie D bylo rozesláno na základní školy kraje poštou po jednom výtisku. Zadání školního kola 
chemické olympiády kategorie B, fyzikální olympiády kategorií E, F, G bylo rozesláno elektronicky. V 
případě nedoručení zadání naleznete jej na stránkách příslušných olympiád nebo si lze vyžádat u 
kontaktní osoby.
Odkaz: www.biologickaolympiada.cz; eva.hodbodova@kraj-lbc.cz; www.chemicka-olympiada.cz
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (eva.hodbodova@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/24/2008



Středoškolské soutěže a prezentace práce talentů II
Ve dnech 6. – 8. listopadu se v Brně uskuteční celostátní seminář k Středoškolské odborné činnosti. 
Seminář pořádá Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s. v  rámci grantu 
uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dotačního programu Jihomoravského 
Krajského úřadu, ve spolupráci s  Národním institutem dětí a mládeže MŠMT, Ústřední komisí 
Středoškolské odborné činnosti a za podpory dalších spolupracujících organizací a sponzorů. Seminář 
je určen pro studenty středních škol, a to jak pro studenty, kteří se již věnovali odborné činnosti v 
rámci vyhlašovaných středoškolských soutěží, tak i pro studenty – začátečníky, kteří ještě nemají s 
tvorbou odborné práce zkušenost. Dále je seminář určen pro pedagogické pracovníky, vedoucí prací, 
konzultanty, odborné porotce a organizátory středoškolských soutěží.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378; www.snptm.cz ; www.soc.cz
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (eva.hodbodova@kraj-lbc.cz)
Datum:9/24/2008

„Svět kolem nás 2008“ - výtvarná a literární soutěž
A Kluby ČR, o.p.s. vyhlásili výtvarnou a literární soutěž „Svět kolem nás 2008“. Soutěž je určena pro 
děti a mládež ve věku od 5 do 19 let ve třech věkových kategoriích. Účastníci soutěže musí 
respektovat zadaná témata, ovšem způsob zpracování a pojetí je ponecháno na vlastním uvážení. Svá 
díla účastníci pošlou na adresu pořadatele (A Kluby ČR) do 31. 10. 2008, řádně označená jménem 
autora, datem narození, názvem školy, vybraným tématem a věkovou kategorií. Více 
http://www.akluby.cz/cz/aktivity_volnocasove-aktivity-a-souteze.php.
Datum: 9/26/2008

Liberecká Mateřinka 2009
V rámci celostátní přehlídky mateřských škol se v sobotu 7. 2. 2009 koná v Liberci oblastní kolo, a to 
12. ročník Liberecké Mateřinky 2009. Festival dětí, který je místem skvělých setkání, přináší radost 
dětem a obohacuje nejen jejich učitelky pořádá mateřská škola KORÁLEK , Liberec, Aloisina výšina 
645/5 ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Liberci, Frýdlantské ulici a se Střední odbornou 
školou pedagogickou v Liberci.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378
Datum: 9/26/2008

ZAMĚSTNÁNÍ
Volná místa a uchazeči o zaměstnání ve školství
Přehled volných míst ve školství a seznam zájemců o zaměstnání ve školství aktualizovaný ke dni 26. 
9. 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=7
Kontakt: Jana Hartlová (jana.hartlova@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/26/2008
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