
INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. říjnu 2008. 
K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.

Z RESORTU ŠKOLSTVÍ
Věstník MŠMT ČR 2008/10
Vydáno říjnové číslo Věstníku MŠMT.
Odkaz: http://www.msmt.cz/dokumenty/2008-10
Datum: 10/23/2008

Z LIBERECKÉHO KRAJE
Odevzdávání Výročních zpráv krajských organizací resortu školství
Připomínáme blížící se termín pro odevzdání výročních zpráv zpracovaných školami a školskými 
zařízeními zřizovanými krajem. Termín pro doručení jednoho výtisku výroční zprávy spolu s 
elektronickým zasláním tabulek je stanoven na 31. října 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3634

AKCE
Seminář Microsoft pro školství
Upozorňujeme na blížící se tradiční bezplatný seminář Microsoft pro školství, který je určen určeny pro 
všechny, kteří mají zájem poznat nové, moderní a inovativní produkty a řešení pro správu a využívání 
informačních technologií ve výuce. Je doprovodným programem Veletrhu vzdělávájí a pracovních 
příležitostí EDUCA. Koná se v pátek 31. 10. 2008 v liberecké Tipsport areně (Jeronýmova 570/22), a to 
od 9.00 hod. do 14.00 hod. Účast na semináři je bezplatná a podmíněna registrací na portálu 
www.modernispravce.cz.

Vývoj papírových platidel na území českého a čs. Státu
Výstava nazvaná Vývoj papírových platidel na území českého a čs. státu bude otevřena k 90. výročí 
obnovení samostatné české státnosti v rámci ČSR ve vestibulu Gymnázia Dr. Randy 4096/13 ve dnech 
24. 10. - 21.11. 2008 (v pracovní dny od 8.00 hod do 15.00 hod ).Výstava je určena pro studenty 
středních a žáky základních škol.
Odkaz: http://www.sportgym.cz/

Zemské muzeum dějin pravěku v Drážďanech
Muzeum nabízí českou prohlídku výstavy „Krása ve starověkém Egyptě –Touha po dokonalosti“ spolu s 
doprovodným programem. Výstava je zaměřena především na žáky ZŠ a SŠ. Více než 400 originálních 
objektů z významných německých egyptologických sbírek (Hildesheim, Hannover, Berlín) prezentuje v 
Zemském muzeu dějin pravěku v Drážďanech plastický obraz touhy starých Egypťanů po kráse ve 
všech stadiích jejich života.  Muzeum připravilo pro české návštěvníky bezplatné vánoční prohlídky.
Odkaz: http://www.archsax.sachsen.de/26_429_DEU_Screen.htm
Datum: 10/24/2008

VELETRHY VZDĚLÁVÁNÍ
EDUCA 2008
Liberecký kraj pořádá ve dnech 30. 10. - 1. 11. v Tipsport areně 2. ročník veletrhu vzdělávání a 
pracovních příležitostí EDUCA 2008, který má svým návštěvníkům usnadnit volbu další vzdělávací či 
profesní dráhy poskytnutím kvalitních informací o možnostech studia a pracovních příležitostí. Na 
veletrhu se představí celkem 39 významných zaměstnavatelů a dalších institucí z Libereckého kraje a 
blízkého okolí. Prostřednictvím 71 expozic se zde budou prezentovat střední, vyšší odborné a vysoké 
školy. Spoustu informací a užitečných rad budoucím a začínajícím podnikatelům zajistí expozice a 



doprovodný program Okresní hospodářské komory. Dále bude připraven bohatý doprovodný program 
na pódiu a v přilehlých prostorách. Vstup zdarma.
Odkaz: http://tipsportarena.cz/akce/detail-akce.php?lang=cz&datum=2008-10-30&akce=244
Kontakt: Zuzana Junková (zuzana.junkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 10/23/2008

Burza škol 2008 aneb Quo Vadis Česká Lípa
Ve dnech 5. - 6. 11. proběhne v prostorech SOŠ a SOU v České Lípě Burza škol 2008 aneb "Quo 
Vadis", která má pomoci žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku v rozhodování o možnostech 
dalšího vzdělávání.
Odkaz: http://www.skolalipa.cz; http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=2388
Kontakt: sekretariat@skolalipa.cz
Datum: 10/23/2008

Burza středních škol 2008 Turnov
Dne 7. 11. proběhne v prostorech ISŠ Turnov Burza středních škol určená především pro žáky 
posledních ročníků ZŠ, kde získají informace o možnostech dalšího studia.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=2388
Kontakt: info@issturnov.cz
Datum: 10/23/2008

TÝDNY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Konference "Kvalifikační potřeby trhu práce"
Rada pro rozvoj lidských zdrojů Libereckého kraje pořádá dne 30. října 2008 od 12:00 hodin 
konferenci s názvem "Kvalifikační potřeby trhu práce". Místem konání je liberecká Tipsport arena 
(prostory Pizza Coloseum). Na konferenci je možné se registrovat do 27. října 2008 u Moniky 
Čermáková (tel: 485 226 219; e-mail: Monika.Cermakova@kraj-lbc.cz).
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4017
Datum: 10/21/2008

Konference ""Kvalita v dalším vzdělávání"
Rada pro rozvoj lidských zdrojů Libereckého kraje pořádá dne 13. listopadu 2008 od 10:00 hodin 
konferenci s názvem "Kvalita v dalším vzdělávání". Místem konání je multimediální sál Libereckého 
kraje (U Jezu 642/4a, Liberec). Na konferenci je možné se registrovat do 10. listopadu 2008 u Moniky 
Čermáková (tel: 485 226 219; e-mail: Monika.Cermakova@kraj-lbc.cz).
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4017
Datum: 10/21/2008
  

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Dny otevřených dveří na středních školách
Zveřejňujeme přehled dnů otevřených dveří v jednotlivých středních školách v Libereckém kraji. Pokud 
má škola tyto informace umístěny na svých webových stránkách, je v tabulce umístěn hypertextový 
odkaz. Kliknutím na název střední školy obsahující odkaz na webovou stránku se současně dozvíte i 
předběžná kritéria pro přijímací řízení na jednotlivé obory vzdělání pro školní rok 2009/2010.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3499
Kontakt: Ing. Eva Kotková (eva.kotkova@kraj-lbc.cz); Ing. Vera Exnerova (vera.exnerova@kraj-
lbc.cz)
Datum: 10/16/2008



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: 10/20/2008

SOUTĚŽE
GIS DAY - SOUTĚŽ MAPY
Liberecký kraj, Techická univerzita v Libereci, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje a 
Gymnázium F.X.Šaldy v Liberci vyhlašují u příležitostí Dnů GIS 2008 výtvarnou soutěž s názvem MAPY. 
Termín pro odevzdání nápadité mapy vytvořené použitím jakékoliv výtvarné či grafické techniky ve 
formátu A4, A3 případně A2 je středa 5. listopadu 2008, a to na Krajský úřad Libereckého kraje.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378
Datum: 10/22/2008

ZAMĚSTNÁNÍ
Volná místa a uchazeči o zaměstnání ve školství
Přehled volných míst ve školství a seznam zájemců o zaměstnání ve školství aktualizovaný ke dni 24.
10. 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=7
Kontakt: Jana Hartlová (jana.hartlova@kraj-lbc.cz)
Datum: 10/24/2008
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