INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 15. květnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.

Z LIBERECKÉHO KRAJE
Den otevřených dveří sídla Libereckého kraje
Liberecký kraj dne 27. května od 10:00 do 17:00 hodin pořádá Den otevřených dveří. Již poněkolikáté tak nabídne možnost seznámit se se sídlem Libereckého kraje, s prací hejtmana a dalších členů Rady Libereckého kraje. Připraven bude i doprovodný program, atrakce a soutěže nejen v sídle kraje, ale i v přilehlém parku, a to především pro děti. Školy se mohou k návštěvě přihlásit do pátku 22. května u Ing. et Bc. Romany Halaškové, tel: 485 226 383, e-mail: romana.halaskova@kraj-lbc.cz" romana.halaskova@kraj-lbc.cz.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792  
Kontakt: Ing. et Bc. Romana Halašková (romana.halaskova@kraj-lbc.cz" romana.halaskova@kraj-lbc.cz)
Datum: 5/15/2009

Z RESORTU ŠKOLSTVÍ
Studium na Vysoké škole regionálního rozvoje v Jablonci nad Nisou
Vysoká škola regionálního rozvoje působící od září roku 2007 v Jablonci nad Nisou informuje o možnostech studia. Nově vedle kombinované formy studia otevírá od září 2009 presenční formu ve studijní programu regionální rozvoj. Více se můžete dozvědět v přiloženém dopise případně na dnech otevřených dveří konaných v úterý 2. a 9. června 2009 od 17.00 do 18.30 hodin na pracovišti v ulici Opletalova 4, Jablonec nad Nisou.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792   
Datum: 5/15/2009

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Druhá kola přijímacího řizení
Zveřejňujeme aktualizovaný přehled termínů druhých kol přijímacího řízení středních škol Libereckého kraje, včetně nejzazších termínů pro podání přihlášky a termínů konání přijímací zkoušky, je-li stanovena. Upozorňujeme, že přehled bude průběžně aktualizován tak, jak budou jednotlivé střední školy požadované informace předávat.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3333&REDIRECTED=true&c=d81904e342342a596ac72b83baafba28" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3333&REDIRECTED=true&c=d81904e342342a596ac72b83baafba28   
Kontakt: Kotková Eva (eva.kotkova@kraj-lbc.cz" eva.kotkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 5/14/2009

AKCE
GASTRODEN 2009
Střední škola gastronomie a služeb Liberec pořádá v pátek 22.5.2009 v Restauraci Centrum Králův Háj od 10.00 do  18.00 hod. přehlídku dovednosti žáků „Gastroden 2009“. V prezentaci gastronomických oborů žáci představí slavnostní tabule, výrobky studené kuchyně a cukrářské výrobky. V prezentaci oborů služeb proběhnou módní přehlídky kolekcí oděvní a účesové tvorby a přehlídky kosmetických trendů. Přehlídky budou probíhat po celý den. Dále je zajištěn prodej cukrářských, kuchařských a barmanských výrobků,  a návštěvníci mohou ochutnat speciality při májovém grilování.

Divadlo Spejbla a Hurvínka
Divadlo Spejbla a Hurvínka zve děti na svá představení do Prahy. Aktuální program naleznete na webu divadla. Cena vstupenky je 55,- Kč (při 20 dětech z MŠ - jeden doprovod zdarma, při 25 dětech z ZŠ - jeden doprovod zdarma). Divadlo nabízí zajištění dopravy se smluvními dopravci.
Odkaz: http://www.spejbl-hurvinek.cz" http://www.spejbl-hurvinek.cz   
Kontakt: Květa Vonešová (732 499 284; junior@mplus.cz" junior@mplus.cz)
Datum: 5/15/2009

Dětský den na Ještědu
Dne 1. června 2009 se koná Den dětí na Ještědu. Společnosti Sport Areál Ještěd a Sport Investment Group připravily mimořádný provoz lanové dráhy Skalka s možností využití sportovních aktivit jako jsou horská kola, koloběžky, lukostřelba, provazolezení, in-line brusle. V závěru nebude chybět podvečerní oheň s možností opekání buřtů.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792   
Kontakt: http://www.skijested.cz" http://www.skijested.cz; http://www.jested-sport.cz" http://www.jested-sport.cz 
Datum: 5/15/2009

SOUTĚŽE A TALENTOVANÁ MLÁDEŽ
Mistrovství v deskových hrách
V roce 2009 se bude konat mistrovství v deskových hrách - UBONGO, PENTAGO, VE SKLÁDÁNÍ PUZZLÍ. Akce je určena pro širokou veřejnost. Krajské kolo Libereckého kraje bude v říjnu v DDM Sluníčko. Přijít trénovat můžete každé pondělí od 15,00 do 17,00 hodin přímo do DDM Sluníčko v Lomnici nad Popelkou. Více informací najdete na www.mcr-hry.cz/" www.mcr-hry.cz/ 
Odkaz: http://www.mcr-hry.cz" http://www.mcr-hry.cz   
Kontakt: Mgr. Jana Šimůnková (simunkova@ddmlomnice.cz" simunkova@ddmlomnice.cz)
Datum: 5/15/2009

Pythagoriáda - okres Jablonec nad Nisou
19. 5. 2009 od 8:00 hodin se v budově Gymnázia, Dr. Randy, Jablonec, uskuteční okresní kolo matematické soutěže pro 6. a 7. roč. ZŠ - Pythagoriáda. Kontakt: I. Literová, souteze@ddmvikyr.cz.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3988" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3988   
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (eva.hodbodova@kraj-lbc.cz" eva.hodbodova@kraj-lbc.cz)
Datum: 5/15/2009

Fyzikální olympiáda kategorie G - okres Česká Lípa
20.5.2009 od 8:30 hodin se v Gymnáziu Česká Lípa uskuteční okresní kolo fyzikální olympiády kategorie G - Archimediády (pro žáky 7. ročníků ZŠ). Přihlášku dvou zástupců školy lze posílat do 15.5.2009 na adresu DDM Libertin, F. Skalický, e-mail: skalicky@libertin.cz" skalicky@libertin.cz.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3988" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3988   
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (eva.hodbodova@kraj-lbc.cz" eva.hodbodova@kraj-lbc.cz)
Datum: 5/15/2009

Fyzikální olympiáda kategorie G - okres Liberec
29.5.2009 od 9:00 hodin se v Základní škole Sokolovská, Liberec, uskuteční okresní kolo fyzikální olympiády kategorie G - Archimediády (pro žáky 7. ročníků ZŠ). Přihlášky lze posílat do 22.5.2009 na adresu DDM Větrník,  V. Tošnerová, e-mail: vendulka.tosnerova@ddmliberec.cz" vendulka.tosnerova@ddmliberec.cz.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3988" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3988   
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (eva.hodbodova@kraj-lbc.cz" eva.hodbodova@kraj-lbc.cz)
Datum: 5/15/2009

VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE
HURÁ DO ZAHRANIČÍ! NEBUĎ NEZAMĚSTNANÝ!
Informační centrum pro mládež Lomnice nad Popelkou nabízí volná místa na Evropskou dobrovolnou službu do nejrůznějších zemí Evropy. Musí vám být 18 - 30 let, není potřeba znát jazyk. V rámci projektu EVS je za vás uhrazeno ubytování, stravování, doprava a pojištění. Máme volná místa do Španělska, Litvy, Portugalska, Řecka, Polska, na Slovensko, Německa, Rakouska a dalších zemí. Podívejte se na  www.icmlomnice.cz, kde najdete projekty popsané. Termín uzávěrek projektů je nyní k 1.červnu a vycestovat můžete po 1.září 2009. TAK NEVÁHEJTE a kontaktujte nás - Mgr. Jana Šimůnková, koordinátor programu "Mládež v akci", Informační centrum mládeže, Husovo náměstí 4, 512 51 Lomnice nad Popelkou, tel.: 604 528 279, 481 671 979
Odkaz: http://www.icmlomnice.cz" http://www.icmlomnice.cz   
Kontakt: Mgr. Jana Šimůnková (simunkova@ddmlomnice.cz" simunkova@ddmlomnice.cz)
Datum: 5/15/2009
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