
INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 3. říjnu 2008. 
K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.

Z LIBERECKÉHO KRAJE
Optimalizace středních škol jde správným směrem
Po provedené optimalizaci středních škol uspořádal resort školství Libereckého kraje neformální 
setkání s řediteli škol, které v minulém období prošly tímto procesem.Jednání potvrdilo, že proces 
optimalizace v Libereckém kraji byl nastaven správně.
Odkaz: http://www.risa.cz/view/novinky.do?id=1019&chR=1
Datum: 10/1/2008

Z RESORTU ŠKOLSTVÍ
Krajská konference hromadného stravování - podzim 2008
Dne 8. 10. 2008 se koná v Liberci v Domě kultury (Soukenné nám. 613) krajská konference 
hromadného stravování. Účast na konferenci je bezplatná (vyjma školení) a je nutné se na ní přihlásit 
prostřednictvím portálu www.jidelny.cz nebo telefonicky na čísle 377 457 329. Veškeré potřebné 
informace nalznete v přiložené pozvánce.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4008
Datum: 9/30/2008

Zdokonalení výuky AJ
Poslední šance jak se přihlásit do programu International School of Languages. Termín pro přihlášení 
byl posunut na 6.10.2008. Program je poskytován zdarma a rozvíjí komunikační schopnosti žáků s 
důrazem na správnou výslovnost v anglickém jazyce. Přihlášení proveďte e-mailem na adresu 
info@islczech.com. Do emailu prosím uveďte tyto údaje: Jméno školy, adresu školy, telefon, jméno 
kontaktní osoby, počet žáků – studentů a počet učitelů anglického jazyka. Do předmětu e-mailu 
uveďte Přihláška ČR. Ukázku programu naleznete na www.islczech.com.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 9/30/2008

Studium ve Skotsku
Upozorňujeme na blížící se termín prezentace určené pedagogům týkající se možnosti studia 
budoucích absolventů středních škol v zahraničí. Prezentace proběhne v pátek 24. 10. 2008 od 9.00 
hod. v budově Krajského úřadu Libereckého kraje - 3. patro, místnost č. 326a. V případě zájmu svou 
účast potvrďte mailem zaslaným Ing. Evě Kotkové..
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Kontakt: Ing. Kotková Eva (eva.kotkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 10/2/2008

Informace k problematice virové hepatitidy A
Zveřejňujeme odpovědi na často kladené otázky k problematice virové hepatitidy A, které zpracovalo 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s hlavním hygienikem MUDr. Michaelem 
Vítem.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 10/3/2008

AKCE
Sexualita mentálně postižených
Občanské sdružení ORFEUS a katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogické fakulty Univerzity v 
Hradci Králové pořádá v pořadí již druhou celostátní konferenci s mezinárodní účastí s názvem 



"Sexualita mentálně postižených". Konference se uskuteční ve dnech 11. – 12. prosince 2008 v 
prostorách Univerzity Hradec Králové. V přiložené pozvánce naleznete informace o obsahu a možnosti 
jak se na tuto akci přihlásit.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 9/30/2008

Setkání metodiků prevence základních a středních škol okresu Semily
Pedagogicko psychologická poradna Semily ve spolupráci s odborem školství, mládeže, tělovýchovy a 
sportu Krajského úřadu Liberckého kraje pořádá ve dnech 6.11. – 7.11.2008 setkání metodiků 
prevence základních a středních škol okresu Semily. Bližší informace včetně programu naleznete v 
pozvánce na webu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. 
Vyplněnou návratku zašlete prosím na adresu PPP Semily do 17.10.2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=730
Datum: 10/3/2008

Projekty školství
V návaznosti na projekt „Světlo je život“, realizovaný v říjnu 2006 (3. třídy ZŠ, výuka prvouky, 
nástěnný výukový obraz A0, školní záznamníky,LED přívěskové svítilny), opět zdarma obdrží žáci 
třetích tříd Školní záznamníky 2008/2009 a LED přívěskové svítilny. Dodání zásilky do jednotlivých škol 
proběhne v termínu od 1. do 31. října 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3633
Datum: 10/3/2008

Připraven na praxi?
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pořádá v listopadu vzdělávací seminář 
pro koordinátory odborných zahraničních praxí na SŠ, SOŠ, OU a U. Seminář "Připraven na praxi", 
který se koná ve dnech 12. - 15. listopadu 2008 v Magdeburgu, se bude zabývat tématy Public 
Relations, interkulturní kompetence a česko-německé reálie. Účastníci budou mít možnost lépe poznat 
sousední zemi a díky tomu v budoucnu efektivněji plánovat a realizovat odbornou praxi. Kromě toho 
dostanou tipy z oblasti Public Relations a k možnostem financování praxí.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 10/3/2008

Týden bezpečnosti v České Lípě
Ve dnech 13. - 17. 10. 2008 pořádá Skupina prevence kriminality a výuky při Městské policii Česká 
Lípa "Týden bezpečnosti v České Lípě". Většina aktivit zaměřených na dopravní výchovu proběhne na 
Dětském dopravním hřišti v České Lípě.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 10/3/2008

DVPP
Aktuality Centra vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro DVPP
Z důvodu malého počtu přihlášených zájemců se ruší školení Kvalifikace ve zvláštních případech -
Vyhláška 50/1978 Sb. dne 7. 10. 2008. Učitelům anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a na středních 
školách nabízíme možnost zúčastnit se semináře lektorky Mgr. Michaely Čaňkové Jazyk a metodika 
výuky AJ – English Can Be Fun III, který se koná 9. 10. 2008 od 12:45 h ve SD v Jablonci n. N. 
Informace a přihlášky: B. Svobodová – 602 202 131, blanka.svobodova@cvlk.cz nebo na www.cvlk.cz.
Odkaz: http://www.cvlk.cz/
Kontakt: Blanka Svobodová (602 202 131, blanka.svobodova@cvlk.cz)
Datum: 10/2/2008



EKONOMIKA
Informace pro účetní
Zveřejňujeme pokyny k předložení účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým 
krajem sestavené k 30. 9. 2008..
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3293
Kontakt: Hana Novotná (hana.novotna@kraj-lbc.cz)
Datum: 10/1/2008

SOUTĚŽ A TALENTOVANÁ MLÁDEŽ
VIDEO POHLEDNICE Z MÉHO MĚSTA
Celostátní soutěž v anglickém jazyce podporující propagaci měst a obcí v České republice pod 
patronací velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice a pod 
záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem soutěže je podpořit kvalitu výuky 
anglického jazyka na našich školách zavedením a používáním videotechniky, která je mezi žáky a 
studenty velmi dobře přijímána a je velmi efektivním motivačním prvkem výuky. Mnohé video 
pohlednice z minulých ročníků soutěže měly tak vysokou úroveň, že byly použity i jako propagační 
materiál o obci či městě. Podrobnosti o soutěži (propozice, přihlášku) lze najít na její webové stránce 
soutěže.
Odkaz: http://www.dis.cz/videopohlednice
Datum: 10/3/2008

ZAMĚSTNÁNÍ
Konkruz na ředitele/ku Obchodní akademie, Hotelové školy a SOŠ v Turnově
Rada Libereckého kraje vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace s 
názvem Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, s 
nástupem do funkce k 1. 1. 2009. Přihlášky zasílejte nejpozději do 31. 10. 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1649
Kontakt: Mgr. Dana Alaxinová (dana.alaxinova@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/30/2008

Volná místa a uchazeči o zaměstnání ve školství
Přehled volných míst ve školství a seznam zájemců o zaměstnání ve školství aktualizovaný ke dni 30. 
9. 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=7
Kontakt: Jana Hartlová (jana.hartlova@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/30/2008
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