
INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 14. listopadu 2008. 
K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.

Z RESORTU ŠKOLSTVÍ
Služba škole Mladá Boleslav - nabídka vzdělávání
Služba škole Mladá Boleslav pořádá ve spolupráci se „Školským zařízením pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje“ dvousemestrální kurz "Studium pedagogiky", 
které bude probíhat na odloučeném pracovišti v Liberci. Termín pro zaslání závazné přihlášky na 
studia je do pátku 19. prosince 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Kontakt: e-mail: liberec@sskolemb.cz, tel.  485 105 750, mobil 728 528 339
Datum: 11/14/2008

Hospitační stáže v Bavorsku
MŠMT ČR ve spolupráci s Bavorským státním ministerstvem pro vyučování a kultus vypisuje výběrové 
řízení k účasti na hospitačních stážích v Bavorsku. Tyto hospitační stáže jsou určeny učitelům němčiny, 
kteří působí na základních školách, gymnáziích, středních odborných školách, vyšších odborných 
školách a středních odborných učilištích v České republice. Uzávěrka přijímání přihlášek je 20. prosince 
2008.
Odkaz: http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=3736
Kontakt: Veronika Pečená (pecena@dzs.cz; tel.: 224 229 698)
Datum: 11/14/2008

DVPP
Vzdělávací akce pořádané Centrem vzdělanosti Libereckého kraje v listopadu
Dne 18. 11. 2008 je připraven pro učitele výtvarné výchovy na 2. st. ZŠ a VG kurz "Vzdělávání a 
výchova ve výtvarném vedení žáků", dále na učitele dějepisu a občanské výchovy na 2. st. ZŠ a VG je 
zaměřen vzdělávací kurz s názvem Barevný svět konaný dne 25. 11. 2008, zároveň v pátek 28. 11. 
2008 si můžete rozšířit své schopnosti pro psaní preventivního programu své školy. Poslední kurz je 
určen pracovníkům ve školství, kteří při své práci používají elektrická zařízení pod napětím a
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3635
Kontakt: Blanka Svobodová (blanka.svodova@cvlk.cz)
Datum: 11/14/2008

SOUTĚŽE A TALENTOVANÁ MLÁDEŽ
Olympiáda v českém jazyce
Zadání školního kola olympiády v českém jazyce bylo rozesláno školám dne 11. listopadu 2008. V 
případě nedoručení je možné si vyžádat u kontaktní osoby
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3986
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (eva.hodbodova@kraj-lbc.cz)
Datum: 11/13/2008

Dějepisná olympiáda
Změna: termín ukončení školního kola Dějepisné olympiády se posouvá až na 21.11. 2008, původní 
termín dle propozic DO byl stanoven na 14.11.2008. Přihlášky do okresního kola zasílejte na 
pořadatele v příslušném okrese - viz propozice soutěže.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3986
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (eva.hodbodova@kraj-lbc.cz)
Datum: 11/13/2008
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