
INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 31. říjnu 2008. 
K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.

Z RESORTU ŠKOLSTVÍ
Shromažďování artefaktů dokumentujících historii a vývoj českého školství
Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze  vyzývá k pomoci shromáždit artefakty dokumentující 
historii a vývoj českého školství od středověku až po současnost. Zvláště vítány jsou informace škol o 
likvidaci pomůcek z odborných kabinetů, které muezeum rádo převezmeme do svých sbírek. 
Pedagogickému muzeu nabízejte publikace o škole, fotografie, výroční zprávy, učební pomůcky, 
učebnice, nábytek a další předměny (aktovky, penály, pera, pravítka, a pod.).
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Kontakt: Alena Matyášová, Mgr. Magdaléna Šustová (tel.: 257 533 455)
Datum: 10/29/2008

VELETRHY VZDĚLÁVÁNÍ
Pozvání na Burzu škol 2008 v České Lípě
Koncem prvního listopadového týdne se v České Lípě po roce opět koná Burza škol. V prostorách 
českolipské SOŠ a SOU v ul. 28.října se budou ve dnech 5. a 6.listopadu  prezentovat na tři desítky 
středních škol a učilišť a některé další subjekty.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/public/skolstvi/opet_bude_tradicni_burza_skol_ac4867e68b.pdf
Datum: 10/17/2008

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Metodická pomoc
Zveřejňujeme metodickou pomoc v oblasti přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4028
Kontakt: Eva Kotková (eva.kotkova@kraj-lbc.cz); Věra Exnerová (vera.exnerova@kraj-lbc.cz)
Datum: 10/29/2008

Vyhláška k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách
Dne 30. října 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 394/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 671/2004 
Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, 
ve znění pozdějších předpisů. Zveřejňujeme její znění.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=2424
Kontakt: Eva Kotková (eva.kotkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 10/31/2008

GRANTY A DOTACE
Postup OŠMTS při zohledňování finančních požadavků na integraci dětí, žáků a studentů 
se speciálními vzdělávacími potřebami do MŠ, ZŠ a SŠ pro rok 2009
Zveřejňujeme rozvahu k předložení požadavků týkajících se integrace dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. V přiloženém dokumentu naleznete postup, který se řídí odbor školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu, Krajského úřadu Libereckého kraje při zohledňování finančních 
požadavků na integraci dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do MŠ, ZŠ a SŠ 
pro rok 2009. Jeho přílohou je rozvaha určená pro předložení požadavků školami.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291
Kontakt: Bc. Hana Piňková (hana.pinkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 10/31/2008



ROZPOČET REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ
Dotace finančních prostředků na přímé NIV – záloha na 4. čtvrtletí 2008
Rozpis dotace finančních prostředků na přímé NIV – záloha na 4. 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: 10/23/2008

3. úprava rozpočtu přímých výdajů na rok 2008 ke dni 15. 10. 2008
Zveřejňujeme 3. 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
Kontakt: Eva Havelková (eva.havelkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 10/17/2008

2. úprava rozpočtu přímých výdajů na rok 2008 ke dni 15. 9. 2008
Zveřejňujeme 2. 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
Kontakt: Eva Havelková (eva.havelkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/29/2008

SOUTĚŽE A TALENTOVANÁ MLÁDEŽ
Celokrajské kolo soutěže v deskových hrách
Dům dětí a mládeže "Sluničko" pořádá v Lomnici v ul. Komenského 1037 již tento víkend 1. -. 2. 
listopadu 2008 celokrajské kolo soutěže v deskových hrách.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378
Datum: 10/29/2008

Vánoční malování
DDM Šumná vyhlašuje XIV. ročník výtvarné soutěže s vánoční a zimní tématikou pro děti ve věku od 6 
do 15 let na téma "Děti malují pro Konto BARIÉRY". Uzávěrka soutěže je 6. prosince 2008, další 
podrobnosti soutěže naleznete v propozicích.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378; http://sis.znojmo.cz/ddmsumna
Datum: 10/30/2008

Příroda kolem nás
Dům dětí a mládeže Šumná a Správa Národního parku Podyjí vyhlašují IX. ročník výtvarné soutěže 
určené dětem ve věku 6 - 15 let. Posláním soutěže je zachytit zážitky dětí, které získaly návštěvou 
chráněných území a umocnit v nich vliv přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání. 
Uzávěrka soutěže je 31. ledna 2009, podrobné informace naleznete v propozicích soutěže.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378; http://sis.znojmo.cz/ddmsumna
Datum: 10/30/2008

Liberecký kraj vyhlašuje soutěž zaměřenou na bezpečnost dětí – o reflexní předměty
Ochranu dětí, jako jedněch z nejohroženějších účastníků silničního provozu, si klade za cíl soutěž pro 
žáky prvního a druhého stupně základních škol v Libereckém kraji, kterou organizuje Liberecký kraj. 
Soutěž bude probíhat v měsíci listopadu a prosinci (od 1.11.2008 – 14.12.2008) na webových 
stránkách www.deti.bezpecne-na-silnicich.cz, kde je umístěna počítačová hra „Bezpečně na kole“.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378
Datum: 10/31/2008



ZAMĚSTNÁNÍ
Volná místa a uchazeči o zaměstnání ve školství
Přehled volných míst ve školství a seznam zájemců o zaměstnání ve školství aktualizovaný ke dni 31. 
10. 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=7
Kontakt: Jana Hartlová (jana.hartlova@kraj-lbc.cz)
Datum: 10/31/2008
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