INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. listopadu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.

Z LIBERECKÉHO KRAJE
Výroční konference globálních grantů Libereckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Liberecký kraj u příležitosti jednoho roku příprav a realizace globálních grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pořádá dne 27. listopadu 2008 výroční konferenci.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792   
Kontakt: Mgr. Jana Pekařová (jana.pekarova@kraj-lbc.cz" jana.pekarova@kraj-lbc.cz)
Datum: 11/7/2008


Informace ke školským radám
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání § 167 zavedl školskou radu jako povinný orgán zřizovatele  základních, středních a vyšších odborných škol všech zřizovatelů, jejich účelem je umožnit účast zřizovatele, zletilých žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků na chodu školy. Rada Libereckého kraje na 10. zasedání  dne 16.8.2005  projednala a usnesením č. 930/05/RK schválila volební řád pro volby do školských rad. Jmenování členů školských rad za zřizovatele schválila Rada Libereckého kraje usnesením. č. 1338/05/RK ze dne 8.11.2005. Na základě výše uvedeného končí období jmenovaných členů školské rady za zřizovatele v prosinci 2008.Nominace a jmenování kandidátů do školských rad za zřizovatele by mělo proběhnout během měsíce prosince 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/public/skolstvi/volebniradskolskychrad_d786b8d6d4.rtf" http://www.kraj-lbc.cz/public/skolstvi/volebniradskolskychrad_d786b8d6d4.rtf   
Kontakt: Dana Honzejková (dana.honzejkova@kraj-lbc.cz" dana.honzejkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 11/7/2008


Prezentace z konference "Kvalifikační potřeby trhu práce"
Dne 30. října 2008 proběhla v rámci kampaně Týdny vzdělávání dospělých v Liberckém kraji 2008 za účasti padesáti odborníků konference zabývající se tématem trhu práce z hlediska jeho potřeb. Na webové stránce kraje naleznete prezetance z této konference.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4017" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4017   
Datum: 11/7/2008


SŠ strojní, stavební a dopravní - nové telefonní číslo
Upozorňujem na změnu telefonního čísla Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvkové organizace. Nově škola používá tel..: 488 880 400.
Odkaz: http://www.sslbc.cz/drupal/?q=kontakty" http://www.sslbc.cz/drupal/?q=kontakty   
Datum: 11/7/2008


Z RESORTU ŠKOLSTVÍ
Dobrá praxe ekoškolek
Ve dnech 13. - 14. listopadu se v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy koná česko - německý seminář "Dobrá praxe ekoškolek". Seminář je zaměřený na environmentální výchovu v mateřských školách. Je určen pro zástupce veřejné správy a pedagogy mateřských škol. Více informací naleznete v přiložené pozvánce a programu semináře.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3489" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3489   
Datum: 11/7/2008



Digitální výuková pomůcka pro ekologickou výchovu
Česká informační agentura životního prostředí CENIA připravila na svých webových stránkách tři výukové programy na téma udržitelné spotřeby a výroby. Jsou určeny pro žáky a učitele ZŠ a SŠ pro přímé využití ve výuce.
Odkaz: http://www.cenia.cz/__C12572160037AA0F.nsf/showProject?OpenAgent&PID=CPRJ6WECYXIH&cat=news" http://www.cenia.cz/__C12572160037AA0F.nsf/showProject?OpenAgent&PID=CPRJ6WECYXIH&cat=news   
Datum: 11/5/2008


Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně
Dne 18. a 19. 3. 2009 bude probíhat výběr uchazečů ke vzdělávání do dvojnárodnostního česko-německého  studia v Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Výběr organizačně zajišťuje Gymnázium v Děčíně. Vzdělávání probíhá již  osmým rokem, a to v rámci česko-saského vzdělávacího projektu. Studium je šestileté a je určeno žákům  v  7. - 12. roce školní docházky.
Odkaz: http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=1218" http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=1218   
Datum: 11/6/2008


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Přijímací řízení - obory vzdělání s talentovou zkouškou
Zveřejňujeme informace o kritériích přijímacího řízení, počtu přijímaných a termínech přijímací zkoušky pro obory vzdělání s talentovou zkouškou.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=2573" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=2573   
Kontakt: Kotková Eva (eva.kotkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 11/6/2008


AKCE
PERCUSSION SHOW
ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Libereci a Občanské sdružení Euritmie zvou na slavnostní koncert souboru bicích nástrojů ARIES pořádaný u příležitosti Dne studentstva konaný 17. listopadu  od 19. hodiny v Divadle F. X. Šaldy v Liberci.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792   
Datum: 11/4/2008


Taneční show skupiny TAKT
Taneční skupina TAKT Liberec zve na svou 14. taneční show, která se koná v neděli 23. 11. 2008 od 18. hodin v liberecké Tip Sport Areně.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792   
Datum: 11/7/2008


Konference „Frei und Fair in Mittel- und Osteuropa: Werte in der transkulturellen Bildung“ v Drážďanech
Nadace „Die Brücke/Most Stiftung“ pořádá ve dnech 8. a 9. prosince v Drážďanech konferenci na téma „Frei und Fair in Mittel- und Osteuropa: Werte in der transkulturellen Bildung“, která je  určena zejména učitelům, kteří mají již zkušenosti s organizováním mezinárodních setkání či česko-německých projektů.
Odkaz: http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=3722" http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=3722   
Datum: 11/5/2008


GRANTY A DOTACE
Program podpory odborných praxí - projekt „Let´s go 09 – evropské odborné stáže“
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem chystá realizaci projektu, v jehož rámci hodlá koordinovat a organizovat zahraniční odborné stáže žáků, učňů a studentů středních škol.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3634" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3634   
Datum: 11/5/2008


Grantový program "Podpora ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji"
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor vyhlásila grantový program s názvem "Podpora ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji". Nadace finančně podpoří aktivity zabývající se realizací praktických ekologických výukových projetků pro děti a žáky MŠ, ZŠ, SŠ z Libereckého kraje vč. organizovaných skupin dětí v odpovídajícím věku a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání. Uzávěrka pro podání žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku je stanovena na 31. 1. 2009.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291   
Datum: 11/5/2008



Finanční mechanismy EHP/Norsko - aktuální výzva
Centrum pro zahraniční pomoc vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o grant z Blokového grantu - Fondu Technické asistence v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291   
Datum: 11/7/2008


Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost - aktuální výzva
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost - aktuální výzva
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291   
Datum: 11/7/2008


Aktuální výzvy v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Aktuální výzvy v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291   
Datum: 11/7/2008


EKONOMIKA
Nařízený odvod odpisů nemovitého majetku
Zveřejňujeme informace pro účetní příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3293" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3293   
Kontakt: Hana Novotná (hana.novotna@kraj-lbc.cz" hana.novotna@kraj-lbc.cz)
Datum: 11/3/2008


SOUTĚŽE A TALENTOVANÁ MLÁDEŽ
Školní cena Fair play
Odbor sportu a tělovýchovy MŠMT ve spolupráci s Klubem Fair play při českém olympijském výboru bude i za letošní rok 2008 udělovat „Školní cenu Fair play“ žákům základních a středních škol.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792   
Kontakt: Bc. Martin Hanoušek (martin.hanousek@kraj-lbc.cz" martin.hanousek@kraj-lbc.cz)
Datum: 11/7/2008
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