
INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI
Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2008. 
K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.

Z LIBERECKÉHO KRAJE
II. kola přijímacího řízení na střední školy
Pro uchazeče o vzdělávání na středních školách zveřejňujeme přehled volných míst a termínů konání 
případných druhých kol přijímacího řízení.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3333
Kontakt: Ing. Eva Kotková (eva.kotkova@kraj-lbc.cz)

Z RESORTU ŠKOLSTVÍ
Soubor pedagogicko orgnaizacční informací pro šk. rok  2008/2009
Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu vydalo Soubor pedagogicko-organizačních 
informací pro školní rok 2008/2009.
Odkaz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/spoi-2008-2009

Internetový slovník dovedností a kompetencí
Informujeme o zpřístupnění Slovníku dovedností a kompetencí pro širokou veřejnost. Slovník DISCO 
umožňuje např. sestavení životospisu v češtině a následný převod do požadovaného jazyka.
Odkaz: http://www.skills-translator.net/?locale=cs_CZ

EKONOMIKA
Informace pro účetní
informace o účtování dalších měsíců roku 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3293
Kontakt: Hana Novotná (hana.novotna@kraj-lbc.cz)

Rozpis rozpočtu přímých NIV na rok 2008
Rozpis rozpočtu  přímých NIV na rok 2008 pro školy a školská zařízení zřizované obcemi Libereckého 
kraje a Libereckým krajem.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1420
Kontakt: Eva Havelková (Eva.Havelkova@kraj-lbc.cz)

AKCE
Řidičské kurzy pro děti z dětských domovů a sociálně slabých rodin
Stejně jako minulých letech i letos Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových ve spolupráci s 
Ústředním automotoklubem pořádá kurzy k získání řidičského oprávnění pro děti z dětských domovů a 
letos nově i ze sociálně slabých rodin.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792

Ekologicko-výchovné programy
Středisko ekologické výchovy Liberecké kraje, příspěvková organizace nabízí ekologicko-výchovné 
pobytové programy pro mateřské, základní a střední školy. V současné době jsou v nabídce  jak 
tematické pobyty (MŠ – Nohama na Zemi, srdíčkem v přírodě, ZŠ – Výprava do paměti Jizerských 
hor), tak pobyty sestavené (volba dílčích témat pobytu dle představ učitele). Na podzim 2008 zbývá 
ještě několik volných termínů. Zájemci o jarní termíny si již nyní mohou termín rezervovat.
Odkaz: http://www.strevlik.cz/02_02.html
Kontakt: Klára Hrubá (klara.hruba@strevlik.cz)

XV. regionální přehlídka prací zdravotně postižených „Barevný svět“
Ve dnech 18. – 20. června 2008 proběhne XV. regionální přehlídka prací zdravotně postižených 
„Barevný svět“.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3633



StreTech 2008
České vysoké učení technické v Praze pořádá dne 18. června 2008 setkání a prezentaci prací studentů 
středních škol StreTech 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3634

DVPP
Otevřená věda regionům: Multioborový seminář
Akademie věd ČR a Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci pořádají v rámci projektu Otevřená věda 
regionům dne 7. května 2008 Multioborový seminář pro učitele základních a středních škol.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3635

Mezinárodní seminář pro učitele němčiny na Saské akademii pro další vzdělávání učitelů v 
Míšni-Siebeneichenu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR spolu se Státním ministerstvem kultu Svobodného 
státu Sasko vypisuje výběrové řízení k účasti na mezinárodním semináři pro učitele německého jazyka.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3635

SOUTĚŽE
Česká hlavička
Společnost Česká hlava s.r.o. Vinohradská 100, 130 00 Praha 3 jako realizátor projektu „Česká hlava“ 
na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání a Nadační fond Česká hlava, Vinohradská 100, 130 00 
Praha 3 vyhlašují 2. ročník soutěže pro talentovanou mládež. V rámci soutěže jsou vyhlášeny 4 
kategorie pro žáky středních škol a 1 kategorie pro žáky základních škol. Uzávěrka podání přihlášek 
pro kategorii Abraxan je 31. 5. 2008, pro ostatní kategorie - 30. června 2008. Veškěré informace a 
podmínky soutěže naleznete na stránkách www.ceskahlava.cz.
Odkaz: www.ceskahlava.cz
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (Eva.Hodbodova@kraj-lbc.cz)

Alter Ego
Mezinárodní umělecká soutěž pro mladé lidi ve věku od 14 do 18 let pořádaná v rámci Evropského 
roku mezikulturního dialogu. Úkolem soutěžících bude ztvárnit libovolnou technikou dvojportrét sebe a 
jiného – skutečného nebo fiktivního, přibližně stejně starého člověka z etnicky, kulturně nebo sociálně 
odlišného prostředí a v období od dubna do 5. září 2008 vložit své příspěvky, resp. fotografie na 
stránky projektu www.alterego-europe.eu, kde naleznete i podrobné informace o projektu (průběh a 
pravidla soutěže).
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1630
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (Eva.Hodbodova@kraj-lbc.cz)

Zelená stezka Zlatý list
Český svaz ochránců přírody, 36/02 ZO při Správě CHKO Jizerské hory ve spolupráci s Libereckým 
krajem pořádá ve dnech 2. až 3. května 20087 krajské kolo 36. ročníku přírodovědně – ekologické 
soutěže kolektivů dětí a mládeže. Závazné přihlášky do soutěže je nutné zaslat nejpozději do 30. 
dubna 2008. Veškeré informace o připravované soutěži včetně formuláře přihlášky naleznete v 
propozicích soutěže.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1630
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (Eva.Hodbodova@kraj-lbc.cz)

Středoškolská odborná činnost - krajské kolo
Krajské kolo 30. ročníku SOČ se uskuteční dne 6. 5. 2008 v DDM Větrník, Riegrova 16. Slavnostní 
zahajení soutěžní přehlídky odborných prací žáků středních škol Libereckého kraje bude v 9.00 hodin. 
Kontakt - DDM Větrník, Ing. Jana Huňková, 485102433.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1380
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (Eva.Hodbodova@kraj-lbc.cz)



PB Středoškolský pohár 2008
Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. ve spolupráci s INGOLF s.r.o. Praha pořádá 
2. ročník soutěže středních škol v golfu. Turnaj pro 2-3členná družstva a jednotlivce se uskuteční 6. 5. 
2008 od 10 hodin na GH Mstětice. Propozice soutěže a přihlášku naleznete na stránkách -
www.pbvos.cz. Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/sport/index.php?page=3554
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (Eva.Hodbodova@kraj-lbc.cz)

4. Mistrovství světa školních týmů
Agentura AVE-KONTAKT Pardubice, Šachový svaz ČR a ISCU zvou školní týmy a dětské kluby z každé 
šachové federace přičleněné k FIDE na 4. Mistrovství světa školních týmů v Pardubicích  od 9. 7. do 
17. 7 2008. V rámci MS školních týmů proběhne Mistrovství dětských klubů. Příjem přihlášek do 1. 
června 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/sport/index.php?page=3554
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (Eva.Hodbodova@kraj-lbc.cz)

ZAMĚSTNÁNÍ
Lektor ekologicko-výchovných programů
Středisko ekologické výchovy Liberecké kraje, příspěvková organizace přijme lektora ekologicko-
výchovných programů se zaměřením na 2. stupeň ZŠ a střední školy. Místo je vhodné i pro 
absolventy. Předpokládaný termín nástupu srpen 2008. Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Odkaz: http://www.strevlik.cz/01_03.html
Kontakt: Radek Hromádka (radek.hromadka@strevlik.cz)

NEPOTŘEBNÝ MAJETEK
Integrovaná střední škola Semily nabízí k odprodeji nepotřebný majetek: Dřevoobráběcí stroj –
tloušťkovací fréza - protahovačka DSMB 63, rok výroby 1977, funkční (opotřebovaná). Informace: 
Vladimír Nešpor – tel.: 481625047, 605563482.
Kontakt: Vladimír Nešpor (vnespor@iss.ipnet.cz)

RŮZNÉ
Středisko ekologické výchovy Liberecké kraje, příspěvková organizace nabízí k pronájmu pro realizaci 
seminářů, školení, terénních kurzů apod. zázemí Ekocentra Oldřichov v Hájích (ubytovací kapacita 53 
lůžek, několik učeben, přírodovědná a počítačová laboratoř, bezbariérový přístup ve většině areálu).
Odkaz: http://www.strevlik.cz/06_04.html
Kontakt: Jitka Hybnerová (objednavka@strevlik.cz)
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