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Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. listopadu 2008. 
K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.

AKCE
Zážitková ekopedagogika - workshop
Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko nabízí všem učitelům druhého stupně ZŠ a nižších 
ročníku gymnázií, studentům pedagogických oborů, lektorům (především přírodovědně zaměřené 
obory a dějepis), vedoucím přírodovědně zaměřených kroužků a všem zájemcům o metody prožitkové 
pedagogiky workshop na téma "Zážitková ekopedagogika". Seminář se bude konat dne 16. 12. 2008 
od 9.00 do 17.00 hodin v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 11/24/2008

GIS DAY 2008
Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve 
dnech 12. – 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů Liberec 
2008.Akce, která v celosvětovém měřítku letos oslavila desátý ročník, byla příležitostí seznámit se s 
geografickými informačními systémy, tedy technologiemi umožňujícími tvorbu a správu dat v 
geografické dimenzi, a nahlédnout tak do zákulisí tvorby map. Na pořádání akce se již tradičně podílel 
Liberecký kraj, Technická univerzita v Liberci, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje a 
Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Datum: 11/28/2008

GRANTY A DOTACE
Program GRUNDTVIG Evropská spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých
Eurocentrum Liberec ve spolupráci s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy pořádá 
seminář pro pracovníky z oblasti vzdělávání dospělých, který proběhne úterý 2. prosince 2008 v 10.30 
hod. v Eurocentru Liberec, 1. máje 26, Liberec.
Odkaz: http://www.euroskop.cz/661/sekce/eurocentrum-liberec/
Kontakt: Ing. Martina Konvalinková (konvalinkova@euroskop.cz; tel.: 485 340 993)
Datum: 11/28/2008

ROZPOČET REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ
4. úprava rozpočtu přímých výdajů na rok 2008 ke dni 30. 11. 2008
Zveřejňujeme konečnou 4. 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: 11/26/2008

Rozpis dotace finančních prostředků na přímé NIV – doplatek na 4. čtvrtletí 2008
Zveřejňujeme rozpis dotace finančních prostředků na přímé NIV – doplatek 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: 11/26/2008



ZAMĚSTNÁNÍ
Volná místa a uchazeči o zaměstnání ve školství
Přehled volných míst ve školství a seznam zájemců o zaměstnání ve školství aktualizovaný ke dni 28. 
11. 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=7
Kontakt: Jana Hartlová (jana.hartlova@kraj-lbc.cz)
Datum: 11/28/2008
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