INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 25. září 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.


Z LIBERECKÉHO KRAJE
Výtvarná soutěž s dopravní tématikou "O pohár Hejtmana Libereckého kraje"
Liberecký kraj vyhlašuje v rámci koncepce BESIP LK 6. ročník dětské výtvarné soutěže s dopravní tématikou  "O pohár Hejtmana Libereckého kraje". Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku 4-15 let, a to ve třech kategoriích. Podrobné podmínky soutěže na téma "Co mě chrání v provozu" naleznete na níže uvedených odkazech. Termín devzdání prací je stanoven na 30. listopad 2009.
Odkaz:
http://www.kraj-lbc.cz/public/doprava/vyhlaseni_souteze_o_pohar_hejtmana_2009_cdd67dc0f2.pdf" http://www.kraj-lbc.cz/public/doprava/vyhlaseni_souteze_o_pohar_hejtmana_2009_cdd67dc0f2.pdf  http://deti.bezpecne-na-silnicich.cz/" http://deti.bezpecne-na-silnicich.cz/   

Nabídka SOŠ a Gymnázia v Liberci
Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15 nabízí v rámci své autoškoly získání řidičského oprávnění skupin A, B, C, D a přívěsů BE a CE za výhodných cenových podmínek. Výuka probíhá na trenažeru a  školních vozidlech – osobní Škoda Felicia, nákladní MAN + přívěs. Dále v rámci produktivní práce žáků škola provádí běžné opravárenské práce ve školním autoservise se slevou pro zaměstnance ve školství. Také provádí školení řidičů, referentská školení, odborné způsobilosti podle vyhlášky 50/1978 Sb. §4, §5 a §6.
Kontakt: Roman Šikner (roman.sikner@sosag.cz" roman.sikner@sosag.cz)
Datum: 9/25/2009

Z RESORTU ŠKOLSTVÍ
EUROREGION AMOS 2009 - JABLONEC NAD NISOU
11. ročník Výstavy a veletrhu vzdělávání a volnočasových aktivit "Euroregion AMOS 2009", na kterém se představí školy, vzdělávací zařízení, střediska volnočasových aktivit a vše, co se vzděláním souvisí, se bude konat ve dnech 8.-10. října 2009 v prostorách Eurocentra v Jablonci nad Nisou. Otevírací doba: čtvrtek a pátek 9 – 18 hodin, sobota 9 – 12 hodin.
Vstup zdarma. Z bohatého doprovodného programu upozorňujeme na přednášku o Siru Charlesi Wintnovi, která se bude konat v kině Junior a je určena pro studenty základních i středních škol. Tato přednáška trvá cca hodinu (10:00 -11:00, 11:00-12:00, 12:000-13:00), je s projekcí i komentářem pana Zdeňka Tulise a doplňuje studentům výraznou mezeru ve výuce holocaustu a novodobých dějin České republiky a západní Evropy v období II. Světové války s poukázáním na boj proti rasismu ve světě. Sál je kapacitně omezen, pokud máte zájem o tuto projekci, přihlaste svou třídu co možná nejdříve – postačí emailem: h.popelkova@eurocentrumjablonec.cz" h.popelkova@eurocentrumjablonec.cz.
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: 9/25/2009

Sdělení MŠMT ředitelům víceletých gymnázií
MŠMT vydalo sdělení ve věci postupu při přechodu žáků 1. ročníků vyššího stupně víceletých gymnázií na výuku dle školních vzdělávacích programů zpracovaných na základě RVP pro gymnázia/gymnázia se sportovní přípravou.
Odkaz: http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/GdleRVP_220909/ViceletaG_sdeleni.doc" http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/GdleRVP_220909/ViceletaG_sdeleni.doc    
Kontakt: Ing. Věra Exnerová (vera.exenrova@kraj-lbc.cz" vera.exenrova@kraj-lbc.cz)
Datum: 9/25/2009

Přednáška "Vícejazyčnost a role německého jazyka"
Rakouské kulturní fórum v Praze, Goethe-Institut Praha a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás zvou na přednášku "Vícejazyčnost a role německého jazyka", která se koná 9. října 2009 v 10.30 hodin v Goethe-Institutu Praha, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1. Simultální tlumočení je zajištěno. Přednáška je určená jak pro experty zabývající se jazykovou politikou a pracovníky státní správy, tak pro germanisty a učitele němčiny, popř. další zájemce. Univ.-Prof. Dr. Hans-Jürgen Krumm je mezinárodně uznávaný germanista, didaktik a profesor vídeňské univerzity. Zájemci o účast zasílejte odpověď do 2. října 2009 na e-mail: info@prag.goethe.org" info@prag.goethe.org  nebo telelefonicky na číslo: 221 962 221.
Odkaz: http://www.goethe.de/ins/cz/pra/ver/cs4976056v.htm" http://www.goethe.de/ins/cz/pra/ver/cs4976056v.htm   
Datum: 9/25/2009

DVPP
Keltové a Germáni na Labi (Saské zemské muzeum archeologie Drážďany)
Protože byla odvolána exkurze a workshop německo-české výstavy Archeologická výloha - Keltové a Germáni na Labi dne 5.10.2009, nabízí Centrum vzdělanosti Libereckého kraje zájemcům náhradní řešení: Pracovníci Saského zemského muzea archeologie Drážďany uspořádají prezentaci této výstavy dne 5.10.2009 ve 14:00 h v budově CVLK Liberec, Masarykova. Projekt vznikl ve spolupráci s Národním muzeem v Praze, Moravským zemským muzeem v Brně a s Regionálním muzeem v Teplicích. Jak žili lidé na Labi v době od 500 př n. l. do 500 n. l. Oblečení, šperky, zbraně, pohřební rituály a každodenní život lidí na Labi během tisíce let. Archeologické nálezy z České republiky a Saska staví do nového světla informace antických historiografů. Některé exponáty jsou vystavovány vůbec poprvé. Součástí prezentace bude ukázka sbírek, metodické materiály a praktická ukázka s nácvikem řemeslné dovednosti našich předků. Cena akce je 100,- Kč. Zájemci se mohou hlásit standardním způsobem na www.cvlk.cz" www.cvlk.cz nebo mailem vladimir.cvrcek@cvlk.cz" vladimir.cvrcek@cvlk.cz, ve kterém uveďte titul, jméno, příjmení, datum narození a IČ školy.
Odkaz: http://www.cvlk.cz/" http://www.cvlk.cz/   
Kontakt: Mgr. Vladimír Cvrček (vladimir.cvrcek@cvlk.cz" vladimir.cvrcek@cvlk.cz)
Datum: 9/25/2009

ZAMĚSTNÁNÍ
Seznam uchazečů a volných míst
Přehled volných míst ve školství a seznam zájemců o zaměstnání ve školství aktualizovaný ke dni 24. 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: 9/24/2009

Vyhlášení konkurzů na funkci ředitelů mateřských škol
Rada města Jablonec nad Nisou vyhlašuje konkurz na obsazení funkcí ředitelů osmi mateřských škol. Nástup do funkce k 1. 1. 2010. Příjem přihlášek bude ukončen v pondělí 12. října 2009 ve 12:00 hodin. S případnými dotazy se obracejte na telefony: 483 357 278, 483 357 270.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1649" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1649   
Datum: 9/25/2009
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