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oddělení mládeže a sportu
Milí přátelé,
rok 2009 se nám chýlí ke konci a před námi
je již pouze prosinec. Tento měsíc by měl být
spíše klidný a pohodový, a ne uspěchaný
honbou za vánočními dárky. O tom by totiž
Vánoce být neměli. Proto Vám všichni
z našeho oddělení přejeme příjemné prožití
vánočních svátků v kruhu rodinném a do
nového roku samé radostné chvíle. Ještě naposled nám v tomto roce
dovolte Vás informovat o zajímavostech z oblasti vzdělávání jak na
krajském úřadě, tak i mimo něj.
Alena Mikulíková
oddělení mládeže a sportu

budoucím vysokoškolákům se zeptat již současných studentů VŠ na
vše, co je na konkrétní škole zajímá. V tuto chvíli je přihlášeno 28
fakult a škol z celé ČR. Nejedná se pouze o veřejné vysoké školy, ale i
soukromé. Nabídka fakult, samotných škol a zároveň oborů je velice
široká. Podrobný seznam škol, které se VVZ budou účastnit, najdete
buď na www.kr-vysocina.cz/mladez, nebo na vvz.slunceweb.cz.
Skupiny zájemců prosíme nahlásit předem.
Akce se uskuteční 4. prosince 2009 od 10–16 hod v prostorách KrÚ
kraje Vysočina v místnostech B3.15 a B3.16.
Více informací poskytne: Mgr. Alena Mikulíková, tel.: 564 602 939,
mikulikova.a@kr-vysocina.cz

Vzdělávací programy EU

Výsledky soutěže

Uzávěrky
Program celoživotního učení
Program na podporu formálního vzdělávání,
určený školám, učitelům a žákům.
15. 1. 2010 – Comenius – další vzdělávání pedagogických pracovníků
29. 1. 2010 – Comenius – hostitelské instituce
29. 1. 2010 – Comenius – asistentský pobyt Comenius
Žádosti o podporu přípravné návštěvy se pro programy Grundtvig,
Comenius, Leonardo da Vinci, FM EHP/Norska se zasílají 6 týdnů
před plánovanou cestou.
Více informací na: www.naep.cz

Stipendia MŠMT pro středoškoláky
Výběrové řízení ke středoškolskému studiu ve Francii.
15. 2. 2010 – výběrové řízení pro studium na lyceích v Nimes a Dijonu
pro studenty 1. ročníku gymnázia nebo příslušného ročníku víceletých
gymnázií. Požadovaná úroveň francouzštiny je minimálně B1. Studium
je tříleté, zakončené francouzskými maturitními zkouškami, jejichž
součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury. Do Dijonu se
vybírají chlapci i dívky, do Nimes pouze dívky.
Více informací na: www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy
pokračovat na stipendia – stipendijní pobyty v zahraničí
15. 12. 2009 – Prodloužené výběrové řízení do různých ročníků na
bilingvním gymnáziu v německém Pirně
hlásit se mohou žáci či studenti příslušného ročníku víceletých
gymnáziií do těchto ročníků: 7. – 1 místo, 9. – 1 místo, 10. – 1 místo.
Více informací na: www.zahranicni-stipendium.cz
pokračovat na nabídky pro studenty středních škol

Stipendia pro učitele francouzštiny
31. 12. 2009 – Letní kurzy francouzštiny pro učitele na VŠ a SŠ.
Věkový limit je 35 let. Kurzy jsou pořádány v Belgii.
Více informací na: www.wbri.be/bourses

Akce pro mládež
Veletrh vysokoškolských zkušeností
Všechny letošní maturanty, ale i další zájemce o budoucí studium na
vysoké škole zve oddělení mládeže a sportu KrÚ kraje Vysočina a
Sdružení na podporu mezinárodního přátelství „Slunce“, o. s. na
Veletrh vysokoškolských zkušeností. Tato akce si klade za cíl umožnit

Výtvarná soutěž - ODM
ve dnech 31. 1. – 5. 2. 2010 proběhnou Hry IV. zimní olympiády dětí a
mládeže. Olympiáda dětí a mládeže (ODM) je republiková soutěž
krajských reprezentací v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň.
Svým charakterem navozuje atmosféru opravdových olympijských her.
Mladí účastníci tak nejsou ochuzeni o zapálení olympijského ohně,
slavnostní ceremoniály, soužití v olympijské vesnici nebo složení
olympijské přísahy. Mladí sportovci budou bojovat o medaile v devíti
sportovních disciplínách (alpské lyžování, běh na lyžích, biatlon, lední
hokej, krasobruslení, rychlobruslení, severská kombinace, skok na
lyžích, snowboarding). Součástí ODM 2010 jsou i dvě umělecké
disciplíny (korespondenční výtvarná soutěž, standardní tanec).
Výtvarná soutěž byla vyhlášena na téma „Sport/sportovní odvětví
charakteristické pro moje město“. Do soutěže bylo na kraj Vysočina
zasláno 147 prací. Soutěže se mohli zúčastnit žáci narození v letech
2002–1999. Kraj Vysočina budou na ODM reprezentovat práce těchto
autorů:
Anežka Chaloupková - ZŠ Ledeč nad Sázavou, Nádražní
Kristýna Nováková - ZŠ Seifertova, Jihlava
Václav Novák - 4. ZŠ Švermova 4, Žďár nad Sázavou
Simona Adamová - ZŠ a MŠ Kněžice
Aneta Málková - ZŠ a MŠ Kněžice
Děkujeme všem zúčastněným za zapojení se do soutěže.
Výsledky celkového hodnocení (v rámci ODM) a pořadí bude
zveřejněno na www.olympic.cz/odm2010 do 25. 1. 2010 a také
písemnou formou na adresu autora (první 3 místa na ODM).
Více informací poskytne: PhDr. Věra Trávníková, tel.: 564 602 942,
travnikova.v@kr-vysocina.cz

Odjinud
Nový web pro propagaci organizací pracujících
s dětmi a mládeží
Česká rada dětí a mládeže zřídila webovou
stránku, na níž mohou všechny organizace
pracující s dětmi a mládeží prezentovat
svou činnost, zvát děti a mládež na své
akce a být jim tak blíž. Ke zviditelnění na
těchto stránkách se stačí jen zaregistrovat
na
www..bambibod.cz/registrace.
Tato
možnost propagace organizací je zdarma.
Navštivte webovou stránku www.bambibod.cz a uvidíte.
Více informací poskytne: Martin Paclík, tel.: 603 183 603,
coody@cesketabory.cz

Oddělení mládeže a sportu, Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad kraje Vysočina
adresa pro zasílání pošty: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
pracoviště: Věžní 28, Jihlava, kancelář č. 108 a 109
telefon: 564 602 938-942
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