INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 11. 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

Výchovně-vzdělávací projekt Včelička
Představujeme výchovně-vzdělávací projekt Včelička, zaměřený na rozvoj dítěte v mateřské škole prostřednictvím individuálního i skupinového působení. Tento projekt dal jméno i samotné cvičebnici pro děti. Včelička je vhodná pro všechny typy mateřských škol a lze ji zařadit do všech typů školních vzdělávacích programů.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3489; http://www.vcelicka.cz/" http://www.vcelicka.cz/   
Kontakt: Eva Martinková (eva.martinkova@kraj-lbc.cz" eva.martinkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/8/2009

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

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

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: 9/11/2009

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: 9/11/2009

Pozvánka na výstavu
Výstava výtvarných prací žáků Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci k 90. výročí založení školy se koná od 18.září do 9. října 2009 v Galerii U Rytíře, Náměstí Dr. Eduarda Beneše 1, Liberec - Staré Město. Otevřeno  od pondělí do soboty 10-17 hodin. Akce je podpořena Kulturním fondem Statutárního města Liberec a SRSPŠ při Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci.
Odkaz: http://www.gfxs.cz" http://www.gfxs.cz   
Kontakt: Zuzana Kostincová (zuzana.kostincová@gfxs.cz" zuzana.kostincová@gfxs.cz)
Datum: 9/7/2009

The Action - BESIP Tour 2009
Ministerstvo dopravy – BESIP a agentura EuroNet.CZ zve na multimediální představení  THE ACTION. Jedná se o preventivní projekt bezpečnosti silničního provozu, určený žákům 9. tříd základních škol a žákům středních škol. Akce se koná 23.9.2009 v Kulturním domě Crystal v České Lípě (od 9.00 hod., 10.45 hod. a 12.30 hod.).Více informací naleznete na www.theaction.cz.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792; http://www.theaction.cz" http://www.theaction.cz   
Kontakt: theaction@euronet.cz" theaction@euronet.cz; tel.: +420 286 840 389
Datum: 9/11/2009

Volnočasové středisko Radostín
Volnočasové středisko Radostín nabízí 5 denní ozdravně edukační pobyt s kompletně zajištěným výukovým programem na téma: Člověk a zdraví, včetně volnočasových, sportovních a rekondičních aktivit. Jedná se o edukační program Praktická výchova ke zdraví žáků základních škol "O zdraví na vlasntí kůži". Hlavní cílem projektu je posilování zájmu dětí a mládeže o problematiku zdraví a zdravého životního stylu.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
 http://www.strediskoradostin.cz/" http://www.strediskoradostin.cz/   
Datum: 9/8/2009

Výchovné programy
Nabídkách výchovných programů z oblasti prezentace a image nejen pro základní.
Odkaz: http://www.poradnaonline.cz" http://www.poradnaonline.cz   
Kontakt: Kateřina Kloudová - Provozovatelka Poradny on line (katerina168@post.cz" katerina168@post.cz)

Seminář "Autoevaluace v praxi"
Společnost Jídelny.cz pořádá v průběhu měsíců října a listopadu semináře na téma "Autoevaluace v praxi".  Seminář bude zaměřen především na praktickou část zpracování evaluační zprávy a jejího dalšího využití. Budou vám představeny nové efektivní nástroje a metody evaluace škol dle metodiky MEC. Termíny seminářů, pozvánku a přihlášku včetně dalších podrobností naleznete na webu www.reditelskoly.cz" www.reditelskoly.cz.
Odkaz: http://www.reditelskoly.cz/show.asp?id=802" http://www.reditelskoly.cz/show.asp?id=802   
Datum: 9/4/2009

AKCE
Týden otevřených dveří v DDM Sluníčko
DDM Sluníčko Lomnice nad Popelkou -týden otevřených dveří:
Přijďte se podívat do prostor, kde můžete během roku trávit svůj volný čas. Přijďte se podívat na ukázky jednotlivých kroužků. Přijďte si vybrat co budete dělat ve svém volném čase. Zveme malé děti i školáky, teenagery, dospělé i seniory.
Každý den je od 15,00hodin připraven i zajímavý program:
Pondělí 21.9.: - ukázka mechatroniky - robotů...
- počítače pro veřejnost
- Pohybová školička Žabička
Úterý 22.9.: - tvořivé odpoledne
Středa 23.9.: - BRAMBORÁK
Čtvrtek 24.9.: - nenáročné sportovní odpoledne 
Pátek 25.9.: - deskové hry, šachy

Odkaz: http://www.ddmlomnice.cz" http://www.ddmlomnice.cz   
Kontakt: Martina Meierová (martina.meierova@kraj-lbc.cz" martina.meierova@kraj-lbc.cz )
Datum: 9/11/2009

TÝDNY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Zapojte se do kampaně Týdny vzdělávání dospělých v Libereckém kraji!
V letošním roce se kampaň Týdny vzdělávání dospělých uskuteční v Libereckém kraji již potřetí. Týdny vzdělávání dospělých v Libereckém kraji 2009 s mottem „Zvyšování kompetencí - větší šance na trhu práce“ budou probíhat ve dnech 15. - 27. října 2009. Záštitu nad kampaní v Libereckém kraji převzal MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu České republiky a senátor za Liberecko. Pořadatelem je Rada pro rozvoj lidských zdrojů Libereckého kraje. Do kampaně se může zapojit každý! Máte-li námět na uspořádání akce, prostřednictvím těchto stránek o ní můžete dát vědět návštěvníkům. Budete-li se chtít zúčastnit některé z nabízených akcí, měli byste vědět, že na veškeré akce je vstup bezplatný.
Odkaz: http://www.tydnyvzdelavani.cz/zapojte-se/zapojte-se" http://www.tydnyvzdelavani.cz/zapojte-se/zapojte-se   
Kontakt: Monika Čermáková (monika.cermakova@kraj-lbc.cz" monika.cermakova@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/7/2009

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

GRANTY A DOTACE
Dotace účelově vázané na uhrazení části nákladů spojených s dopravou mimolibereckých žáků na veletrh EDUCA 2009 JOBDAYS LIBEREC
Dovolujeme si Vás upozornit na možnost čerpání účelově vázaných dotací na uhrazení části nákladů spojených s dopravou žáků 8. a 9. ročníků mimolibereckých základních škol a posledních a předposledních ročníků mimolibereckých středních škol na Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792   
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: 9/11/2009

SOUTĚŽE A TALENTOVANÁ MLÁDEŽ
Výtvarná soutěž ZEMĚPLOCHA
Organizátoři Dne GIS 2009 vyhlašují výtvarnou soutěž s názvem ZEMĚPLOCHA. Úkolem je co nejzajímavěji ztvárnit mapu o velikosti formátu minimálně A1 tak, aby vystihovala téma soutěže. Své dílo můžete vytvořit jakýmkoli výtvarným či grafickým způsobem, včetně počítačového zpracování. Netradiční formáty vítány. K práci přiložte její název, jména členů týmu, věk a název školy. Pokud chcete, můžete k práci přiložit i krátký komentář. Soutěž je určena týmům žáků (3-8 členů) základních a středních škol v kategoriích:1. kategorie: 1. stupeň ZŠ; 2. kategorie: 2. stupeň ZŠ; 3. kategorie: střední školy. Práce odešlete nebo osobně předejte nejpozději do 23. října 2009 na adrese: Krajský úřad Libereckého kraje odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu; Leoš Křeček; U Jezu 642/2a; 461 80 Liberec 2.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378   
Kontakt: Leoš Křeček (leos.krecek@kraj-lbc.cz" leos.krecek@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/7/2009

Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže 2010
V rámci Her IV. zimní olympiády dětí a mládeže 2010, jejichž pořadatelem je Liberecký kraj vyhlašuje Krajský úřad Libereckého kraje krajské kolo výtvarné soutěže s názvem "Sport/sportovní odvětví charakteristické pro moje město". Soutěž je určena dětem narozených v letech 1999 - 2002, případně mladší. Veškeré informace k vyhlášené soutěži naleznete v propozicích na stránkách odboru školství.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378   
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (eva.hodbodova@kraj-lbc.cz" eva.hodbodova@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/11/2009

Chemická olympiáda
Zadání školního kola 46. ročníku chemické olympiády kategorie A, B, C, D bylo rozesláno elektronicky na střední a základní školy kraje. Zadání v tomto školním roce nebude distribuováno pouze v tištěné podobě. V případě nedoručení se obracejte na kontaktní osobu.
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (eva.hodbodova@kraj-lbc.cz" eva.hodbodova@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/11/2009

KRAJSKÉ KOLO V DESKOVÝCH HRÁCH
V roce 2009 se bude konat mistrovství ČR v deskových hrách - UBONGO, PENTAGO, VE SKLÁDÁNÍ PUZZLÍ. Krajské kolo Libereckého kraje bude v sobotu 24.října v DDM Sluníčko od 9,00 hodin. Od 7. září můžete přijít trénovat každé pondělí od 15,00 do 17,00hodin 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: simunkova@ddmlomnice.cz" simunkova@ddmlomnice.cz 
Datum: 9/11/2009

DRAKIÁDA
V neděli 4. října na lomnickém letišti od 14,00hodin se můžete zapojit do soutěže v pouštění draků. Součástí  soutěžního odpoledne bude bohatý doprovodný program.
Odkaz: http://www.ddmlomnice.cz/" http://www.ddmlomnice.cz/   
Kontakt: simunkova@ddmlomnice.cz" simunkova@ddmlomnice.cz 
Datum: 9/11/2009

Historie Lomnice nad Popelkou nejen mladýma očima
Informační centrum pro mládež Lomnice nad Popelkou vyhlašuje fotografickou soutěž pro fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území ČR bez rozdílu věku. Uzávěrka soutěže je 31. 10. 2009. Podmínky a podrobnější informace soutěže naleznete na stránkách ICM Lomnice n/Pop.
Odkaz: http://www.icmlomnice.cz  
Kontakt: icm@icmlomnice.cz
Datum: 9/11/2009

SOUTĚŽE A TALENTOVANÁ MLÁDEŽ
Přírodovědný klokan
DDM Sluníčko Lomnice nad Popelkou nabízí na nový školní rok 2009-2010 na 60 kroužků a klubů pro děti, mládež i dospělé. Přihlášky si vyzveďněte přímo v DDM nebo jsou na webových stránkách DDM Sluníčko, kde najdete i popis náplní nabízených kroužků.OTEVŘENÝ KLUB ULITA je určen pro všechny holky a kluky od 1.třídy. Otevřen je každý den od pondělí do pátku od 12,00 do 18,00hodin. Máme zde novinky - stolní fotbal, kulečník, moderní deskové hry... Děti si zde mohou odpočívat, hrát si, povídat si s kamarády, malovat si, poslouchat hudební kanály...
Odkaz: http://www.ddmlomnice.cz" http://www.ddmlomnice.cz   
Kontakt: Martina Meierová (martina.meierova@kraj-lbc.cz" martina.meierova@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/11/2009

STRAVOVÁNÍ
Ke statistickému výkazu o činnosti zařízení školního stravování
Na základě množících se telefonických dotazů zveřejňujeme informace týkající se statistického výkazu Z17-01 o činnosti zařízení školního stravování. Potřebné skutečnosti spolu s dodatky k metodice naleznete souboru na webu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje v sekci věnované problematice Stravování.
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: 9/7/2009

Školní mléko
S platností od 1.8.2009 nabylo platnosti dále Nařízení vlády 238/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů, kterým je upravována národní podpora spotřeby "školního mléka". Více informací naleznete na stránkách MŠMT.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4008" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4008 
 http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolni-mleko?ref=m&source=email&lred=1" http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolni-mleko?ref=m&source=email&lred=1   
Kontakt: Eva Martinková (eva.martinkova@kraj-lbc.cz" eva.martinkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/8/2009

ZAMĚSTNÁNÍ
Seznam uchazečů a volných míst
Přehled volných míst ve školství a seznam zájemců o zaměstnání ve školství aktualizovaný ke dni 11. 9. 2009.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=7" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=7   
Kontakt: Jana Hartlová (jana.hartlova@kraj-lbc.cz" jana.hartlova@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/11/2009
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