INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI
Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 26. květnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.

Z RESORTU ŠKOLSTVÍ
Výzva k registracím do Centrální databáze hodnotitelů OP VK
Možnost registrace do Centrální databáze hodnotitelů OP VK  je otevřena od 5. května 2008 a bude ukončena 30. června 2008. Zájemci, kteří se v uvedené lhůtě zaregistrují a splní stanovená kritéria, budou na podzim tohoto roku proškoleni.
Odkaz: http://www.msmt.cz/eu/vyhlaseni-nove-vyzvy-k-registracim-do-centralni-databaze-hodnotitelu-op-vk-cdh-op-vk" http://www.msmt.cz/eu/vyhlaseni-nove-vyzvy-k-registracim-do-centralni-databaze-hodnotitelu-op-vk-cdh-op-vk 

Publikace o odborném školství
Národní ústav odborného vzdělávání vydal tři nové publikace - Impuls pro učňovské školství–Nová závěrečná zkouška; Sborník Pilotní školy–zdroj inspirace; Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2007 - které mohou být zdrojem informací a dobrých příkladů zejména pro odborné školy.
Odkaz: http://www.nuov.cz/index.php?page=p_p&s=85" http://www.nuov.cz/index.php?page=p_p&s=85 

Bílá kniha terciárního vzdělávání
MŠMT ČR zveřejnilo první verzi Bílé knihy terciárního vzdělávání k veřejné diskusi.
Odkaz: http://www.msmt.cz/bila-kniha" http://www.msmt.cz/bila-kniha 

AKCE
Informativní seminář k projektu "Školy v pohybu"
Zveme zástupce škol na informativní seminář k projektu „Školy v pohybu“, který na základě předchozích zkušeností s jinými projekty (např. "Dokážu to" nebo "Trvalá obnova školy") připravuje v našem kraji občanské sdružení AISIS. Seminář proběhne ve středu 4. června 2008 od 13:00 hodin v budově Krajského úřadu Libereckého kraje.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792 
Kontakt: Mgr. Luděk Tesarčík (Ludek.Tesarcik@kraj-lbc.cz" Ludek.Tesarcik@kraj-lbc.cz) 

Úkolníček pro žáky 1. tříd ZŠ
Ve dnech od 1.6. do 26.6.2008 bude společnost P.F. art, spol. s r. o. rozesílat prostřednictvím České pošty s.p. na každou základní školu publikaci "Úkolníček pro žáky 1. tříd ZŠ".
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3633" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3633 

1. ročník letní rybářské školy pro středoškoláky a studenty VOŠ
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický při Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích pořádá v letošním roce ve dnech 7. až 18. července 1. ročník letní rybářské školy pro středoškoláky a studenty VOŠ. Dvoutýdenní program je určen zájemcům o ekologii, zemědělství, rybářství a obdobné činnosti.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3634" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3634 

DOTACE A GRANTY
Požadavky na nákup pomůcek pro žáky se zdravotním pojištěním
MŠMT ČR bude podle možností rozpočtu přidělovat školám a školským zařízením všech zřizovatelů vzdělávajících děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v roce 2008 účelově vázané finanční prostředky k nákupu pomůcek technického a kompenzačního charakteru cíleně zaměřených na skupiny zdravotně postižených. Žádosti lze podat nejpozději do 18. června 2008 na adresu: Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, Bc. H. Piňková, U Jezu 642/2a, 461 80, Liberec 2.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291 
Kontakt: Bc. Hana Piňková (Hana.Pinkova@kraj-lbc.cz" Hana.Pinkova@kraj-lbc.cz) 






SOUTĚŽE
Soutěž: „Předsednictví ČR v Radě EU ve fotografii“
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška vyhlašuje soutěž pro studenty VŠ a VOŠ o 30 tis.korun: „Předsednictví ČR v Radě EU ve fotografii“. Soutěž je určena studentům vysokých a vyšších odborných škol s uměleckým zaměřením.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378 

Kolektivní cena za práci „ Dnes si myslím na …“
Klienti Speciálně pedagogického centra pro zrakově postižené v Liberci byli oceněni v Mezinárodní výtvarné soutěži zrakově postižených dětí a mládeže „ Radost tvořit“, která se koná ve spolupráci s FILMFEST,s.r.o. Zlín, v rámci 48.MFF pro děti a mládež – Zlín 2008. Práci vytvořili  nevidomí integrovaní žáci: Martin Jozífek, Filip Stránský – 2.ročník; Yevgeniya Chernysch – 6.ročník; Ludmila Grunzová – 7. ročník; Lukáš Tyrychtr – 8. ročník.
Odkaz: http://www.zlinfest.cz/" http://www.zlinfest.cz/ 

SPORT A ŠKOLY
Trojboj všestrannosti
Soutěž třídních kolektivů o Pohár náměstka hejtmana Libereckého kraje - termín zaslání výsledků prodloužen do 30. 5. 2008!
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/sport/index.php?page=217" http://www.kraj-lbc.cz/sport/index.php?page=217 
Kontakt: Bc. Martin Hanoušek (Martin.Hanousek@kraj-lbc.cz" Martin.Hanousek@kraj-lbc.cz) 

KONKURZY
Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace
Rada města Jablonce nad Nisou vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele Základní školy Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková orgnaizace. Termín pro podávání přihlášek: 20. 6. 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1649" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1649 

ZAMĚSTNÁNÍ
Volná místa ve školství
Přehled volných míst ve školství aktualizovaný k 23. 5. 2008.
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) 

NEPOTŘEBNÝ MAJETEK
Nabídka nepotřebného majetku - resort dopravy
Nově zveřejněna nabídka nepotřebného majtetku ve vlastnictví Libereckého kraje v resortu dopravy.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1409" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1409 
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