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GRANTY A DOTACE
Vyhlášení programu „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na 
září – prosinec 2009“
Informujeme Vás o vyhlášení programu na stránkách MŠMT „Podpora sociálně znevýhodněných 
romských žáků středních škol na září – prosinec 2009“ č. j. 12126/2009-6.  Vyplněné žádosti je nutno 
doručit do 25. září 2009 na adresu Národního institutu dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101 00  
Praha 10. Žádost je nutno vložit do elektronického systému na adresu http://is-mladez.msmt.cz. Více 
informací naleznete v následujícím odkazu zde.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291
Kontakt: Bc. Andrea Šmídová (andrea.smidova@kraj-lbc.cz)
Datum: 14.9.2009

Vyhlášení dotačního programu MŠMT „Program na zmírnění škod způsobených povodněmi 
v roce 2009“
Informujeme Vás o vyhlášení programu na stránkách MŠMT „Program na zmírnění škod způsobených 
povodněmi v roce 2009“ č. j. 18802/2009-25. Cílem programu je jednorázové poskytnutí finančních 
prostředků na zmírnění škod způsobených školám a školským zařízením vykonávajícím činnost 
právnické osoby bez ohledu na zřizovatele povodněmi v roce 2009 na učebních pomůckách a 
učebnicích a dále na odměny zaměstnancům škol, kteří se na likvidaci škod podíleli.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291
Kontakt: Bc. Andrea Šmídová (andrea.smidova@kraj-lbc.cz)
Datum: 15.9.2009

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
Kontakt: Zuzana Junková (zuzana.junkova@kraj-lbc.cz), Petra Jirásková (petra.jiraskova@kraj-lbc.cz)
Datum: 18.9.2009

SOUTĚŽE A TALENTOVANÁ MLÁDEŽ
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
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (eva.hodbodova@kraj-lbc.cz)
Datum: 17.9.2009

Biologická olympiáda
Zadání školního kola 44. ročníku biologické olympiády kategorie C, D bylo rozesláno na základní školy  
a víceletá gymnázia elektronicky. Zadání v tomto školním roce nebude distribuováno v tištěné podobě. 
V případě nedoručení elektronicky se obracejte na kontaktní osobu.
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (eva.hodbodova@kraj-lbc.cz)
Datum: 17.9.2009

Video pohlednice z mého města
Anglický klub Základní školy, Praha 13, Mládí 135 pod patronací Velvyslankyně Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ČR  
vyhlašuje 9. ročník celostátní soutěže VIDEO POHLEDNICE Z MÉHO MĚSTA. Cílem soutěže je podpořit 



kvalitu výuky anglického jazyka na školách zavedením a používáním videotechniky a digitální 
technologie. Soutěž je určena pro žáky 4. - 9. tříd všech typů základních škol a žáky odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií. Uzávěrka soutěže je 31. března 2010.
Odkaz: http://www.dis.cz/videopohlednice
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (eva.hodbodova@kraj-lbc.cz)
Datum: 17.9.2009
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