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Zpravodaj
oddělení mládeže a sportu

září 2006

Poprvé v novém školním roce

Školení a semináře...

Prázdniny jsou definitivně minulostí a všichni jsme se,
plni čerstvých sil, vrhli do práce, která nás čeká v novém
školním roce. Během prvního školního týdne se vše
postupně vrací do tradičních zaběhnutých kolejí – stejně
jako náš zpravodaj, který jste právě dostali do emailových schránek.
Jan Burda – vedoucí oddělení – kontakt

Prezentace fondu pro podporu mezinárodní
spolupráce škol

Finance...
Příspěvek na otevření školních sportovišť
Také začátkem nového
školního roku mohou školy
a školská zařízení zřizovaná
krajem požádat o finanční
prostředky
na
podporu
otevření školních sportovišť
veřejnosti. Jedná se o
sportoviště
u
škol
a
školských zařízení, která
zůstávají
v době
mimo
vyučování, o víkendech a
prázdninách uzavřená.
Termín podání žádostí je 15. září.
Více informací včetně formuláře najdete zde.

Soutěže a ocenění...
Cena Naděje
Cena Naděje se uděluje za nejvýraznější počin,
odbornou nebo vědeckou činnost středoškolskému
studentovi v rámci projektu Česká hlava.
Více informací najdete zde.

Slavíci ve školní lavici
A Kluby ČR vyhlašují VII. ročník celostátní pěvecké
soutěže "Slavíci ve školní lavici". Zúčastnit se mohou
jednotlivci i skupiny, soutěží se ve třech věkových
kategoriích.
Více informací najdete zde.

Ahoj z prázdnin
Dům dětí a mládeže Šumná vyhlašuje XVII. ročník
dětské výtvarné a literární soutěže Ahoj z prázdnin.
Soutěž je určena dětem do 15-ti let.
Více informací najdete zde.

Srdečně vás zveme na prezentaci Fondu pro podporu
spolupráce škol ČR a Islandu, Lichtenštejnska a Norska
2006 – 2010. Jde o nový finanční zdroj v oblasti
mezinárodní spolupráce. Prezentace proběhne v úterý
26. září od 15 hodin na krajském úřadě v Jihlavě.
Více informací najdete zde.

Závěrečná konference eTwinning week
V sobotu 7. října proběhne v Jihlavě závěrečná
konference k celorepublikové akci s názvem eTwinning
week. Cílem
je propagovat na českých školách
evropskou aktivitu eTwinning, která usnadňuje školám
v Eropě spolupracovat na základě informačních a
komunikačních technologií. Konference není určena
pouze učitelům ZŠ a SŠ, ale také jejich žákům.
Více informací poskytne Klára Sotonová.

Uzávěrky mezinárodních programů...
Aktuální uzávěrky vzdělávacích programů
Mládež (www.youth.cz)
1. listopad 2006
Akce 1 – Výměny mládeže
Akce
2
–
Evropská
dobrovolná služba
Akce 3 – Iniciativy mládeže
Akce 5 - Podpůrná opatření
Fond
pro
podporu
spolupráce škol ČR a
Islandu, Lichtenštejnska a
Norska 2006 – 2010

(www.socrates.cz)
1. listopad 2006
Aktivita 1 – Grant individuální mobility
Aktivita 2 – Spolupráce v oblasti vzdělávání
Aktivita 3 – Rozvoj institucí
Tyto a mnohé další informace najdete na naší webové
stránce http://mladez.kr-vysocina.cz/.
Vyjádřit se můžete také v diskuzi, kterou najdete zde.
Pokud se chcete odhlásit z odběru tohoto zpravodaje,
můžete tak učinit zde (diskuzní skupina „mládež“).

Oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, pracoviště Tolstého 15, Jihlava
telefon: 564 602 843, www: http://mladez.kr-vysocina.cz/, e-mail: burda.j@kr-vysocina.cz

