INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. září 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.


Z RESORTU ŠKOLSTVÍ
Výroční zpráva o činnosti školy/školského zařízení za školní rok 2008/2009
Pro příspěvkové organizace zřízované Libereckým krajem zveřejňujeme doporučenou strukturu Výroční zprávy o činnosti školy nebo školského zařízení za školní rok 2008/2009. Termín pro doručení jednoho výtisku výroční zprávy spolu s elektronickým zasláním tabulek je 30. října 2009.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792   
Kontakt: Věra Exnerová (vera.exnerova@kraj-lbc.cz" vera.exnerova@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/4/2009


AKCE
EDUCA 2009 JOBDAYS LIBEREC
Liberecký kraj pořádá ve dnech 15. - 17. 10. v Tipsport areně 3. ročník veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA 2009 JOBDAYS LIBEREC, který má svým návštěvníkům usnadnit volbu další vzdělávací či profesní dráhy poskytnutím kvalitních informací o možnostech studia a pracovních příležitostí.
Odkaz: http://www.liberec.jobdays.cz/" http://www.liberec.jobdays.cz/   
Kontakt: Zuzana Junková (zuzana.junkova@kraj-lbc.cz" zuzana.junkova@kraj-lbc.cz), Petra Jirásková (petra.jiraskova@kraj-lbc.cz" petra.jiraskova@kraj-lbc.cz)
Datum: 8/28/2009


EDUCA 2009 JOBDAYS LIBEREC - SOUTĚŽ
V souvislosti s veletrhem EDUCA 2009 JOBDAYS LIBEREC je připravena speciální nabídka pro základní i střední školy. Tři školy mají šanci získat zdarma pronájem celé Haly míčových sportů v areálu Tipsport areny pro nekomerční školní sportovní akci, a to na základě umístění banneru akce EDUCA 2009 JOBDAYS LIBEREC na stránkách školy. Z přihlášených škol budou vybrány tři, na jejichž stránkách bude banner nejvíce viditelný. Podmínkou je také setrvání banneru na stránkách školy do data konání veletrhu.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=7" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=7   
Kontakt: Marek Luft (luft@tipsportarena.cz" luft@tipsportarena.cz)
Datum: 8/28/2009


EUROREGION AMOS 2009 - JABLONEC NAD NISOU
11. ročník Výstavy a veletrhu vzdělávání a volnočasových aktivit "Euroregion AMOS 2009" se bude konat ve dnech 8.-10. října 2009 v prostorách Eurocentra v Jablonci nad Nisou. Možnost představit Vaši školu, firmu nebo sportovní klub.Upozorňujeme na uzávěrku přihlášek 12. září 2009.
Odkaz: http://www.eurocentrumjablonec.cz/akce/veletrhy-a-vystavy/euroregion-amos/" http://www.eurocentrumjablonec.cz/akce/veletrhy-a-vystavy/euroregion-amos/   
Kontakt: Hana Popelková (h.popelkova@eurocentrumjablonec.cz" h.popelkova@eurocentrumjablonec.cz,  telefon 483 712 505)
Datum: 8/31/2009


Soutěž ZDRAVÉ ZUBY
Upozorňujeme na skutečnost, že i v letošním roce se koná celorepubliková soutěž ZDRAVÉ ZUBY. Každý žák I. stupně základní školy v ČR obdrží ve škole soutěžní kartu ZDRAVÉ ZUBY, která je součástí zásilky ZDRAVÉ ZUBY, rozesílané všem základním školám v ČR v průběhu podzimních měsíců roku 2009. Prostřednictvím této karty se může zúčastnit dalšího ročníku soutěže ZDRAVÉ ZUBY. Úkolem pedagoga je rozdat soutěžní karty a motivovat žáky k návštěvě stomatologické ordinace. Podmínkou účasti v soutěži je potvrzení lékaře o stomatologickém, preventivním vyšetření, razítkem do soutěžní karty. Žák poté soutěžní kartu, včetně soutěžní otázky, vyplní, jednu část odstřihne a odešle na novou adresu: Soutěž ZDRAVÉ ZUBY, P.O.BOX. 32, 770 10 Olomouc. Veškeré informace o pravidlech soutěže i soutěžní karta jsou zveřejněny na webové adrese: www.zdravezuby.cz" www.zdravezuby.cz. 15. květen 2010 je posledním dnem pro odeslání vyplněných soutěžních karet. Školy mohou posílat vyplněné a stomatologem orazítkované soutěžní karty hromadně. Slavnostní vyhlášení vítězů této soutěže proběhne v červnu 2010 v Praze.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792  
 http://www.zdravezuby.cz/soutez-zdrave-zuby-ucitel.asp" http://www.zdravezuby.cz/soutez-zdrave-zuby-ucitel.asp   
Datum: 9/7/2009


Konference "České školy a Evropa: inspirace, inovace, partnerství"
Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ČR pořádá za finanční podpory Evropské komise mezinárodní konferenci k tématu evropské spolupráce ve vzdělávání. Již 7.ročník konference, která se uskuteční dne 26. října 2009  v Praze, ponese název "České školy a Evropa: inspirace, inovace, partnerství". Zaměří se na nové trendy, iniciativy a nástroje, které jsou za poslední období v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na evropské úrovni vyzdvihovány, a také na výzvy, kterým země Evropské unie v současnosti čelí.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
 http://www.et2010.cz" http://www.et2010.cz    
Kontakt: Libor Daněk (tel. +420 234 811 441, e-mail: libor.danek@msmt.cz" libor.danek@msmt.cz)


Upozornění na pracovní workshop k výstavě  „Archeologická výloha – Keltové a Germáni na Labi“ v Zemského archeologického úřadu v Drážďanech
Dne 30. června 2009 byla otevřena v Zemském archeologickém úřadu v Drážďanech výstava archeologických nálezů s názvem „Archeologická výloha – Keltové a Germáni na Labi“. Tematická výstava vznikla ve spolupráci s Národním muzeem v Praze, Moravským zemským muzeem v Brně a Regionálním muzeem v Teplicích za podpory Českého centra Drážďany a byla již od začátku koncipována jako německo-český projekt. Vůbec poprvé jsou v Německu k vidění jedinečné české nálezy z keltské doby. Unikátním exponátem výstavy je keltská zlatá mince nalezená v obci Hrušovka na Litoměřicku, kterou zapůjčilo Regionální muzeum v Teplicích. Tento vzácný nález nebyl ještě nikdy veřejně vystaven ani v České republice. Více informací k výstavě naleznete na www.archaeologie.sachsen.de. Muzeum ve spolupráci s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje pořádá pro české pedagogy k této výstavě informační workshop, a to v pondělí 5. října 2009 od 10:00 konat v Japonském paláci v Drážďanech. Doprava autobusem v 07:00 hodin z Liberce. Poplatek 380,- korun. Přihlášení je možné na internetové stránce Centra vzdělanosti Libereckého kraje: www.cvlk.cz.
Odkaz: http://www.cvlk.cz" http://www.cvlk.cz   
Kontakt: 
Mgr. Luděk Tesarčík (ludek.tesarcik@kraj-lbc.cz" ludek.tesarcik@kraj-lbc.cz); Mgr. Vladimír Cvrček (vladimir.cvrcek@cvlk.cz" vladimir.cvrcek@cvlk.cz)


TÝDNY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Spuštěn web k Týdnům vzdělávání dospělých v Libereckém kraji
Začátkem měsíce září byl oficiálně spuštěn web k Týdnům vzdělávání dospělých v Libereckém kraji: http://www.tydnyvzdelavani.cz" http://www.tydnyvzdelavani.cz. Jeho prostřednictvím je možné registrovat akce, kterými se budete chtít k této kampani aktivně připojit. Po registraci Vám bude na e-mailovou adresu zasláno uživatelské jméno a heslo, které slouží k přihlášení se na tyto stránky. Dalším krokem je přidání vlastní akce prostřednictvím internetového formuláře, kam uvedete název, místo a datum konání aktivity. Následně po jejím uložení bude aktivita odeslána ke schválení a po kontrole zveřejněna v Katalogu akcí Termín pro registraci aktivit, tak aby bylo možné uveřejnit je v tištěném katalogu, je 18. září 2009.
Odkaz: http://www.tydnyvzdelavani.cz/" http://www.tydnyvzdelavani.cz/   
Datum: 9/1/2009


3. ROČNÍK SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Rada pro rozvoj lidských zdrojů Libereckého kraje vyhlašuje v rámci Týdnů vzdělávaní dospělých již třetí ročník soutěže „O nejlepší program vzdělávání dospělých“. Soutěž si klade za cíl propagovat vzdělávací programy určené dospělým realizované na území Libereckého kraje v době od září 2008 do 9. října 2009, a rozšiřovat tak dobré příklady v této oblasti, ať již se jedná o kurzy prohlubující kvalifikaci, rekvalifikační kurzy, zájmové vzdělávání a širokou paletu dalších možností, jimiž se další vzdělávání uskutečňuje. Propozice soutěže naleznete na uvedeném odkazu. Uzávěrka pro přihlašování je 9. října 2009.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792 
 http://www.tydnyvzdelavani.cz/" http://www.tydnyvzdelavani.cz/   
Kontakt: Monika Čermáková (monika.cermakova@kraj-lbc.cz" monika.cermakova@kraj-lbc.cz )
Datum: 9/1/2009


DVPP
Seminář Československý stát a právo v letech 1945-1989
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně pořádá v pátek 2. října 2009 seminář Československý stát a právo v letech 1945-1989. Semiář je určen především učitelů dějepisu a samozřejmě také dalším zájemcům o danou problematiku. Cílem je prohloubit znalosti o období československého vývoje, které ještě není důkladně zpracováno a zhodnoceno.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3635" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3635 
 http://www.law.muni.cz/czv/kurzy/index.php?way=kurz&aktual_key=13" http://www.law.muni.cz/czv/kurzy/index.php?way=kurz&aktual_key=13   
Kontakt: Naďa Švihelová (nadezda.svihelova@law.muni.cz" nadezda.svihelova@law.muni.cz, tel.: 549 495 344)
Datum: 9/3/2009


Datové schránky - zákon č. 300/2008 Sb.
Pro vedoucí pracovníky a administrativní zaměstnance škol a dalších právních subjektů, kteří se potřebují seznámit s významem a dopady zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů na různých úrovních a přijdou do styku s autorizovanou konverzí dokumentů pořádá Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků kurz "Datové schránky - zákon č. 300/2008 Sb." v prezenční a e-learningové formě. Termín konání 16.9.2009 je naplněn, a proto je možné přihlásit se na další termíny, tj. 22. 9. nebo  24. 9. 2009.
Odkaz: http://www.cvlk.cz" http://www.cvlk.cz   
Kontakt: Mgr. Vladimír Cvrček (vladimir.cvrcek@cvlk.cz" vladimir.cvrcek@cvlk.cz)


STRAVOVÁNÍ
Výživa a zdraví
Nutriční specialisté z Poradenského centra Výživa dětí připravili vzdělávací materiály pro tématický okruh „Výživa a zdraví“, který je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Materiály, které usnadní učitelům i žákům výuku tohoto tématického okruhu jsou zdarma ke stažení na webu poradenského centra.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4008" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4008 
 http://www.vyzivadeti.cz/pro-skoly/vzdelavaci-materialy-vyziva-a-zdravi.html" http://www.vyzivadeti.cz/pro-skoly/vzdelavaci-materialy-vyziva-a-zdravi.html   
Kontakt: Eva Martinková (eva.martinkova@kraj-lbc.cz" eva.martinkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/7/2009


Receptury pokrmů pro školní stravování
Sdružení Fórum zdravé výživy přináší na svých stránkách informace o třídílné publikaci „Receptury pokrmů pro školní stravování“, kterou zpracoval kolektiv pracovníků ze Společnosti pro výživu. Pracovníci školních jídelen zde naleznou zajímavé recepty jak české tak i mezinárodní kuchyně, v teoretické části se seznámí například se zásadami správné výživy v jednotlivých věkových kategoriích, s významem jednotlivých skupin potravin. Více informací naleznete na webu Fóra zdravé výživy.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4008" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4008 
 http://www.fzv.cz/web/fzv-akcni/aktualita-mesice/receptury" http://www.fzv.cz/web/fzv-akcni/aktualita-mesice/receptury   
Kontakt: Eva Martinková (eva.martinkova@kraj-lbc.cz" eva.martinkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/7/2009




Kongres Asociace společného stravování
Společnost ASPOS a Jídelny.cz Vás zvou na tradiční setkání pracovníků školního stravování. 5. kongres Asociace společného stravování se koná ve dnech 21. - 22. října 2009 na Lázeňské kolonádě v Poděbradech. Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronického formuláře. Odkaz na formulář najdete na www.jidelny.cz" www.jidelny.cz a www.aspos.cz" www.aspos.cz. Účast na kongresu je podmíněna zaplacením účastnického poplatku.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4008" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4008 
 http://www.jidelny.cz/show.asp?id=890" http://www.jidelny.cz/show.asp?id=890   
Kontakt: Eva Martinková (eva.martinkova@kraj-lbc.cz" eva.martinkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/7/2009


Porada pro vedoucí školních jídelen - poslední volná místa
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje ve spolupráci se společností Jídleny.cz Vás zvou na poradu vedoucích školních jídelen, která proběhne ve dnech 14. - 17. září 2009 v okresních městech Libereckého kraje. Podrobnosti naleznete v pozvánce na webu odboru. Na poradu je nutné se přihlásit elektronickou formou.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4008" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4008   
Kontakt: Eva Martinková (eva.martinkova@kraj-lbc.cz" eva.martinkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 8/11/2009
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