
INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 21. listopadu 2008. 
K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.

Z LIBERECKÉHO KRAJE
Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem
Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem se uskuteční ve středu 17. 12. 
2008 od 9.00 hodin v multimediálním sále v sídle Libereckého kraje (U Jezu 642/2a, Liberec). 
Pozvánku s podrobným programem obdržite e-mailem.
Kontakt: Eva Kotková (eva.kotkova@kraj-lbc.cz); Věra Exnerová (vera.exnerova@kraj-lbc.cz)
Datum: 11/20/2008

Setkání zástupců domovů mládeže
Ve čtvrtek dne 4. 12. 2008 se od 10.00 hodin uskuteční setkání zástupců domovů mládeže z 
Libereckého kraje. Tentokrát bude místem pravidelného pracovního jednání domov mládeže ve 
Frýdlantě.
Kontakt: Mgr. Josef Mužíček (muzicekj@volny.cz)
Datum: 11/20/2008

Projekt SYTYKIA - nabídka pro střední školy
Informační centrum pro mládež v Lomnici nad Popelkou nabízí přednášku k projektu SYTIKIA (..so you 
think you know it all?), který je součástí komunikační strategie Eurodesku s mladými lidmi od roku 
2008. Cílem této iniciativy je organizovat po celé Evropě místní setkání s mladými lidmi na téma 
evropského povědomí a představit evropské příležitosti pro mladé lidi. V případě zájmu o devadesáti 
minutovou přednášku se obracejte na Mgr. Janu ŠImůnkovou.
Odkaz: http://www.icmlomnice.cz/icm/
Kontakt: Mgr. Jana Šimůnková (simunkova@place.cz; tel.: 604 528 279, 732 12 54 87)
Datum: 11/20/2008

Bezpečnost okolí škol Libereckého kraje z pohledu bezpečnostního auditora
V rámci aktivit v oblasti zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích zadal Liberecký 
kraj zpracování analýzy dopravního stavu v okolí vybraných základních škol v Libereckém kraji. 
Zpracovatelem je akreditovaný bezpečnostní auditor. První kolo zpracování obsahovalo 40 ZŠ, které 
byly vybrány napříč Libereckým krajem, převážně ze ZŠ, které reagovaly na výzvu k upozornění na 
nebezpečná místa u ZŠ. Na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4084 jsou umístěné ke 
zpracovaným základním školám soubory ve formátu pdf, a to v tomto členění: ZŠ okresu Liberec –
číslovány od č. 101; ZŠ okresu Jablonec nad Nisou – od č. 201; ZŠ okresu Česká Lípa – od č. 301; ZŠ 
okresu Semily – od č. 401 (čísla nejsou v rámci jednoho souboru řazena vzestupně). Ke každé ze 
zpracovaných ZŠ je uveden současný stav, rizika, doporučení a fotodokumentace s mapovým 
umístěním školy. Zároveň je zde umístěn dokument „Souhrnná zpráva“, který dělí ZŠ dle kategorií 
komunikací, u kterých se nacházejí a řadí ZŠ dle míry rizika konfliktu u dané ZŠ. Tyto soubory s 
doporučeními byly zaslány na Policii České republiky, aby se k jednotlivým doporučením vyjádřila, poté 
budou postoupeny na příslušný silniční správní úřad k dalšímu možnému opatření ve věci dopravně 
technických úprav. Uvedená analýza obsahuje také doporučení v oblasti dopravního chování, které je 
určeno již přímo školám.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4084
Kontakt: Ing. Schneiderova Petra (petra.schneiderova@kraj-lbc.cz)
Datum: 11/20/2008



Z RESORTU ŠKOLSTVÍ
Dodatečný výběr do 9. ročníku bilingvního gymnázia Friedricha Schillera v Pirně
MŠMT oznamuje, že se od školního roku 2008/09 uvolnilo místo ke studiu v 9. ročníku dvojnárodního 
dvojjazyčného českosaského projektu realizovaném na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Bližší 
informace o škole a studium lze získat na internetové stránce www.schillergymnasium-pirna.de nebo u 
Dr. Miroslava Bartoška, českého koordinátora na FSG Pirna, tel. 0049 3501 528512, fax 0049 350158 
58 07 (e-mail: Miroslav.Bartosek@t-online.de). Zájemci z řad žáků nynějšího 9. ročníku základní 
školy/základní školy s rozšířenou výukou jazyků nebo tomu odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia 
mohou zasílat přihlášky do 15. prosince 2008 na adresu: Friedrich-Schiller-Gymnasium, Seminarstr., 
D-01796 Pirna, Deutschland.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 11/20/2008

Čtyřjazyčná vzdělávací hra o Euroregionu Nisa a jeho jazycích "Hledání pokladu"
Agentura PONTES nabízí zdarma vzdělávací čtyřjazyčnou hru o Euroregionu Nisa. Lze ji využít jako 
pomůcku při výuce cizího jazyka (němčiny, polštiny, srbštiny) nebo při volnočasových aktivitách žáků. 
O hru mohou zažádat zařízení, která pracují na mezinárodní úrovni nebo vyučují některý ze 
sousedních jazyků. Více informaci naleznete v přiložené brožuře nebo na stránkách www.pontes-
pontes.de.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792; http://www.pontes-pontes.de/cz/home/temata-
vzdelavaci-site/rozvoj-euro-regionalnich-kompetenci/hrave-se-ucime-prekonavat-
hranice/schatzssuche.html
Datum: 11/20/2008

TÝDNY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Prezentace z konference "Kvalita v dalším vzdělávání"
Na webu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu naleznete prezentace z konference věnované 
problematice kvality v dalším vzdělávání konané v rámci kampaně Týdny vzdělávání dospělých dne 
13.11.2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4017
Kontakt: Monika Čermáková (monika.cermakova@kraj-lbc.cz)
Datum: 11/20/2008

GRANTY A DOTACE
Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013
Národní ústav odborného vzdělávání vydal praktickou příručku pro školy "Jak připravit projekty 
financované z evropských fondů v období 2007-2013". Publikace Vám odpoví na otázku co všechno 
musíte udělat, abyste úspěšně připravili a realizovali projekt ve své škole.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291
Datum: 11/20/2008

SOUTĚŽE A TALENTOVANÁ
Imagine Cup 2009
Také v tomto roce vyzývá společnost Microsoft mladé IT odborníky, umělce a programátory z celého 
světa, aby se zapojili do mezinárodní studentské soutěže Imagine Cup. Tématem letošního ročníku 
jsou největší celosvětové problémy, s podtitulem "Představte si svět, ve kterém technologie pomáhají 
řešit  nejpalčivější problémy dnešního světa". Celkem devět soutěžních kategorií, do kterých se mohou 
přihlásit studenti starší 16 let, je rozděleno do tří oblastí: Technologické řešení, Znalostní soutěže a 
Digitální umění.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378
Datum: 11/20/2008



Výtvarná soutěž "Rok draka"
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a sportu se sídlem v Trutnově vyhlašuje celostátní 
výtvarnou soutěž na počest "ROKU DRAKA".
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378
Datum: 11/20/2008
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