
INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 5. červnu 2009. 
K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.

Z LIBERECKÉHO KRAJE
Kulaté sloty k aktualizaci Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 
Libereckého kraje
Současná Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje je platná do 
konce roku 2010. Vyhodnocení a aktualizace Koncepce EVVO Libereckého kraje bude zpracováno za 
aktivní účasti cílových skupin a poskytovatelů služeb EVVO. V průběhu června 2009 proběhnou v 
Liberci, Jablonci nad Nisou, Turnově a České Lípě úvodní setkání (kulaté stoly) se zájemci s cílem 
získat co nejvíce podnětů k tvorbě nového materiálu.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792  
Kontakt: PhDr. Jitka Doubnerová(tel. 774 678 033, e-mail: kokev2009@seznam.cz)
Datum: 6/4/2009

Z RESORTU ŠKOLSTVÍ
Členové ASUD svým kolegům vyučujícím dějepis
Asociace učitelů dějepisu ČR předkladá své stanovisko podnícené kritickými hlasy k úrovni výuky 
dějepisu na všeobecně vzdělávacích školách z různých stran. Jeho součástí je i minianketa ke zjištění 
skutečností. Text stanoviska určený učitelům dějepisu na Vaší škole naleznete na webu odboru 
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu na níže uvedeném hypertextovém odkazu.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792  
Datum: 6/4/2009

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Další kola přijímacího řizení
Zveřejňujeme aktualizovaný přehled termínů dalších 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
Kontakt: Kotková Eva (eva.kotkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 6/5/2009

AKCE
Seminář na téma Mezikulturní a rozvojové vzdělávání
Občanské sdružení AFS Mezikulturní programy si Vás dovoluje pozvat na seminář na téma Mezikulturní 
a rozvojové vzdělávání konaný dne 24. června 2009 od 10 do 16 hodin v IC OSN v Praze 5, náměstí 
Kinských 6.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792  
Datum: 6/4/2009

GRANTY A DOTACE
Semináře k Individuálním projektům ostatním pro oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dva semináře pro žadatele u příležitosti vyhlášení 
druhé výzvy k předkládání projektových žádostí o finanční podporu na individuální projekty ostatní v 
prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání, do oblastí podpory 1.1, 1.2, 1.3 Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Semináře se uskuteční 10. června 2009 v Brně a 11. června 
2009 v Praze, registrační formulář je nutné zaslat nejpozději do 5. června 2009. Více informací, 
pozvánky a registrační formuláře naleznete na www.msmt.cz.
Odkaz: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seminare-pro-zadatele-oblasti-podpory-1-1-1-2-1-3; 
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291  
Kontakt: Ing. Miloslava Richtrová (miloslava.richtrova@kraj-lbc.cz)
Datum: 6/4/2009
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