INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI


Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 23. říjnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.


Z RESORTU ŠKOLSTVÍ
Nová maturitní zkouška
MŠMT vydalo informaci o stavu příprav nové maturitní zkoušky. Z této informace mimo jiné vyplývá, že maturitní zkouška v roce 2010 se bude řídit původní vyhláškou č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů.
Odkaz: http://www.msmt.cz/statni-maturita/informace-o-aktualnim-stavu-priprav-nove-maturitni-zkousky" http://www.msmt.cz/statni-maturita/informace-o-aktualnim-stavu-priprav-nove-maturitni-zkousky   
Kontakt: Věra Exnerová (vera.exnerova@kraj-lbc.cz" vera.exnerova@kraj-lbc.cz)
Datum: 10/20/2009

ROZPOČET REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ
Rozpis dotace finančních prostředků na přímé NIV – záloha na IV. čtvrtletí 2009
Rozpis dotace finančních prostředků na přímé NIV – záloha na IV. čtvrtletí 2009
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1420" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1420   
Kontakt: Eva Havelková (eva.havelkova@kraj-lbc.cz" eva.havelkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 10/15/2009

EKONOMIKA
Informace pro účetní
účetní závěrka sestavená k  30. 9. 2009
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3293" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3293   
Kontakt: Hana Novotná (hana.novotna@kraj-lbc.cz" hana.novotna@kraj-lbc.cz)
Datum: 10/5/2009

GRANTY A DOTACE
Přehled poskytnutých dotací k 30. 9. 2009
Přehled poskytnutých dotací k 30. 9. 2009
Přehled poskytnutých dotací, které odbor školství KÚ LK přiděluje školám, předškolním a školským zařízením dle rozhodnutí a pokynů MŠMT na zákonem vymezené okruhy výdajů, jak vyplývá ze zákona č. 561/ 2004 sb. (Školský zákon).
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291   
Kontakt: Eva Havelková (eva.havelkova@kraj-lbc.cz" eva.havelkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 10/2/2009

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Dny otevřených dveří
Zveřejňujeme přehled dnů otevřených dveří jednotlivých středních škol Libereckého kraje. Upozorňujeme, že tento seznam bude průběžně aktualizován.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3499  
Kontakt: Eva Kotková (eva.kotkova@kraj-lbc.cz" eva.kotkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 10/12/2009

AKCE
Den stromů 2009
V sobotu 24.10. 2009 od 9.30 do 16 hodin v Ekocentru Oldřichov v Hájích proběhne Den stromů. Přijďte a poznáte, co obnáší výsadba stromků, vyzkoušíte si moštování, tvořivé aktivity, uvidíte pohádky v podání divadla Čmukaři či se svezete na koni. Dále se můžete zúčastnit krátké vycházkové trasy s příběhem o jablku.
Odkaz: www.strevlik.cz" www.strevlik.cz, www.ekovychovalk.cz" www.ekovychovalk.cz   
Datum: 10/21/2009

Ekopobyt v Centru Veronica Hostětín
Centrum Veronica Hostětín zve všechny žáky 2. stupně ZŠ, žáky SŠ a pedagogy na svůj NOVÝ EKOLOGICKÝ POBYTOVÝ PROGRAM " Udržitelný rozvoj všemi smysly". Ekopobyt bude od ledna 2010 běžně v  nabídce, v současnosti Vám eklogický institut Veronica nabízí PILOTNÍ PROGRAM, který proběhne ještě v tomto roce (pravděpodobně v prosinci) a bude za DOTOVANÉ CENY z projektu.
Odkaz: http://hostetin.veronica.cz/475/" http://hostetin.veronica.cz/475/   
Kontakt: Alena Gbelcová (e-mail: alena.gbelcova@veronica.cz" alena.gbelcova@veronica.cz, tel: 572 630 670, 776 810 851)
Datum: 10/21/2009

A-STYL CENTRUM - nabídka programu pro MŠ
S A-STYL CENTREM mohou předškolní děti strávit zajímavé dopoledne plné pohybu a nevšedních zážitků. Děti neztrácí čas cestováním, ale pohodlně je přiveze autobus přímo od jejich školky. Během následujících dvou hodin je pro ně připravený pestrý program stávající se ze tří půlhodinových bloků a také malého občerstvení. První blok je zaměřen na bruslení, další na taneční a pohybovou průpravu a poslední blok stráví děti v unikátní solné jeskyni, která výrazně přispívá k celkovému posílení organismu. Celý program si klade za cíl seznámit děti nenásilnou formou se zdravým způsobem využití jejich volného času.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3489" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3489   
Kontakt: Eva Martinková (eva.martinkova@kraj-lbc.cz" eva.martinkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 10/23/2009

Počítačová simulace e-learningové aplikace "Banky v akci"
Školení proběhne v úterý 10. 11. 2009 od 10:00 – 14:00 hod. v CVVI – Centrum vzdělávání a veřejného internetu, Maňákova 745, Praha 14 (Černý Most), Školení je akreditováno MŠMT. Pro účastníky je zdarma, škola si hradí pouze náklady na dopravu. Závaznou přihlášku a bližší informace o výukovém předmětu „Počítačová simulace bankovního managementu BIA“, naleznete na webu odboru školství.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3635" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3635; www.jacr.cz" www.jacr.cz  
Kontakt: Soňa Turoňová(turonova@jacr.cz; tel.: 221 08 89 45)
Datum: 10/23/2009

Celorepublikový projekt „7 A – 7x o alergii a astmatu pro školu“ – nabídka účasti na semináři
V Libereckém kraji, v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje proběhne seminář 19. ledna 2010 v době od 8:30 do 15:30 hodin.
Odkaz: http://www.cipa.cz/; http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792   
Kontakt: asistentka projektu Petra Macková, tel.: 725 740 556, e-mail: mackova.p@email.cz" mackova.p@email.cz
Datum: 10/23/2009
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