
INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI
Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 18. květnu 2008. 
K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.

Z LIBERECKÉHO KRAJE
Den otevřených dveří sídla Libereckého kraje
Liberecký kraj, nejen u příležitosti blížícího se Mezinárodního dne dětí, pořádá ve středu 28. května 
2008 v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin. Den otevřených dveří, na kterém budou mít návštěvnící 
možnost seznámit se s nově rekonstruovaným vestibulem, výstavou mapující rekonstrukci celé 
budovy, případně navštivit vyhlídku v 17. patře.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792

AUTOMOBILEUM 2008
Ve dnech 14. – 15. května 2008 se na Autodromu Česká Lípa v Sosnové uskutečnil již třetí ročník 
soutěžního setkání žáků automobilních škol pořádaný resortem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 
Libereckého kraje.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/sport/index.php?page=3458
Kontakt: Zuzana Junková (zuzana.junkova@kraj-lbc.cz)

Den dětí s Armádou ČR
31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany pořádá u příležitosti Dne dětí program pro školy 
dne 30. května od 8 do 13 hodin v Kasárnách 6. října v Liberci. Připraveny jsou ukázky vojenské 
techniky a materiálu, soutěže a drobné občerstvení. Prosíme zájemce, aby svou účast předem 
objednali na e-mail cbrn.liberec@army.cz, uveďte název školy, počet dětí a odpovědnou osobu.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Kontakt: cbrn.liberec@army.cz

MIŠ opět v Libereckém kraji
Úspěšný projekt Minimalizace šikany (MIŠ), který školám pomáhá účinně řešit šikanu, byl 13. května 
2008 představen pedagogům základních škol Libereckého kraje. Informační seminář představil možná 
řešení šikany ve školách a možnosti, jak šikanu rozpoznat a dětem pomoci.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Kontakt: Luděk Tesarčík (ludek.tesarcik@kraj-lbc.cz)

AKCE
Projekt SYTYKIA – nabídka pro střední školy
ICM Lomnice nad Popelkou – regionální partner EURODESKU – nabízí středním školám možnost 
zapojit se do celoevropského projektu SYTYKIA („…so you think you know it all“). Jedná se o 
workshop pro žáky třetích ročníků středních škol, zaměřený na evropské příležitosti pro mládež. 
Workshop se realizuje přímo na střední škole.
Odkaz: http://www.icmlomnice.cz
Kontakt: Petr Šimůnek (simunek@icmlomnice.cz)

DVPP
Výchovné a kariérové poradenství u žáků se zdravotním postižením
Institut pedagogicko-psychologického poradenství ve spolupráci s Národním ústavem odborného 
vzdělávání pořádají vzdělávací program Výchovné a kariérové poradenství u žáků se zdravotním 
postižením.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3635

GRANTY A DOTACE
Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Dne 12. května 2008 vyhlásil Liberecký kraj tři výzvy k předkládání projektových žádostí o finanční 
podporu z globálních grantů Libereckého kraje realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291
Kontakt: opvk@kraj-lbc.cz



Nadační příspěvky Nadace Preciosa
Nadace PRECIOSA vyhlašuje pro rok 2008 veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků (grantové 
řízení) na podporu vzdělávání a školství.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291

VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE
Dům dětí a mládeže Cvikováček - nabídka letních táborů 2008
Dům dětí a mládeže Cvikováček, Cvikov nabízí bohatý výběr tuzemských i zahraničních letních táborů 
pro děti i dospělé.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=2532
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (eva.hodbodova@kraj-lbc.cz)

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)

Fyzikální olympiáda kategorie G
Okresní kolo pro okres Česká Lípa se uskuteční 21. 5. 2008 od 8.30h v Základní škole, nám. Míru, 
Nový Bor. Kontakt - F. Skalický, DDM Libertin, skalicky@ddmlibertin.cz.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (eva.hodbodova@kraj-lbc.cz)

Fyzikální olympiáda kategorie G
Okresní kolo pro okres Liberec se uskuteční 22. 5. 2008 od 9.00h v Základní škole, Sokolovská, 
Liberec. Kontakt - Jana Huňková, DDM Větrník, Liberec, jana.hunkova@ddmliberec.cz.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (eva.hodbodova@kraj-lbc.cz)

Biologická olympiáda kategorie D (žáci 6. - 7. ročníků ZŠ a odpovídající ročníky víceletých 
gymnázií)
Krajské kolo se uskuteční 23. 5. 2008 od 9.00h v budově DDM Větrník, Liberec. Kontakt Jana 
Huňková, DDM Větrník, Liberec, jana.hunkova@ddmliberec.cz.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378
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)

SPORT A ŠKOLY
Zlatá tretra 2008
Populární Zlatá tretra otevírá dveře školám. „Skvělá příležitost shlédnout hvězdy světové a české 
atletiky!“ Všechny školy, které přijedou se skupinou minimálně 15 osob, dostanou vstupenky zadarmo. 
Závody se konají 12. 6. 2008.
Odkaz: www.zlatatretra.cz

KONKURZY
Základní a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace
Rada města Rychnova u Jablonce nad Nisou vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele Základní a 
Mateřské školy, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1649
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