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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
děkujeme Vám za spolupráci v roce 2011 a do nového roku 2012 Vám všem
přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním životě a co nejvíce sil při
řešení náročných úkolů ve školství, v nichž Vám i nadále chceme pomáhat.
Těšíme se na Vás na našich akcích i na další spolupráci v novém roce!
Kolektiv pracovníků SSŠ Brno
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VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO
Doručovací adresa:
Ředitel:
Úsek vzdělávání:
Vedoucí úseku vzdělávání:

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, Brno, 60200
podatelna@sssbrno.cz, tel.: 543 426 011, fax: 543 426 057
Mgr. Jan Juřík, tel: 543 426 050, jurik@sssbrno.cz
dvpp@sssbrno.cz
PaedDr. Věra Hlavsová, 543 426 030, 739 314 093
hlavsova@sssbrno.cz
ict@sssbrno.cz
Mgr. Hana Knapová, 543 426 026, knapova@sssbrno.cz

Úsek informatiky:
Vedoucí úseku informatiky:
Úsek služeb:
Vedoucí úseku služeb:
Radovan Mrkva, 543 426 055, mrkva@sssbrno.cz
Zpracování mezd a účetnictví: ucto@sssbrno.cz
Školní výlety:
vylety@sssbrno.cz
Volná místa:
volnamista@sssbrno.cz
Prodej učebnic a pomůcek:
ucebnice@sssbrno.cz
Ludmila Fišáková, 541 230 883, fisakova@sssbrno.cz
Pracoviště Kuřim:
Jaroslava Klimešová, 516 418 710, klimesova@sssbrno.cz
Pracoviště Blansko:
PaedDr. Hana Krojzlová, 518 352 037, krojzlova@ssshodonin.cz
Pracoviště Hodonín
Další kontakty naleznete na adrese www.sssbrno.cz v záložce Kontakty.
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VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
»

INFORMATIKA
ZÁSADY PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI
Obsah:
1. Možnosti využití a funkce informačního a komunikačního portálu v oblasti školství
www.jmskoly.cz
2. Popis prostředí redakčního systému a nastavení (terminologie, navigace)
3. Nastavení a přidělování rolí v redakčním systému
4. Práce s textem, editorská činnost
5. Zásady písemné prezentace a komunikace
6. Zásady tvorby příspěvků dle typu (metodický příspěvek, úřední text, odborný text, prezentační
a propagační materiál atd.)
7. Ukázky konkrétních příspěvků a základy redigování textu.
Určeno komu:
pracovníkům škol a školských zařízení
Číslo akce:
2393
Termín konání:
úterý 10. 1. 2012
14.00 – 18.00 hod.
úterý 17. 1. 2012
14.00 – 18.00 hod.
úterý 24. 1. 2012
14.00 – 18.00 hod.
Jedná se o jeden seminář, rozdělený do tří bloků. Je nutné zúčastnit se všech uvedených termínů.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, PC učebna č. 201
Lektoři:
Ing. Silvie BEČVÁŘOVÁ
Kurzovné:
ZDARMA
Poznámka:
Akce je pořádána v rámci projektu „JMSKOLY – portál jihomoravského
školství“ reg. č. CZ.1.07/1.1.00/08.0055
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Rozsah hodin:
16
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Adamová, adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 051
Termín přihlášení:
3. ledna 2012

SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ A PEDAGOGŮ SE ZÁJMEM O TRENDY
V ICT
Obsah:
12.00–12.15 Zahájení, úvodní informace
12.15–12.30 Prezentace portálu jmskoly.cz
12.30–13.00 Aktuální informace pro ICT koordinátory, diskuze
13.00–14.30 Technologie Apple ve školství
14.30–16.00 Workshopy ve skupinách: technologie Apple, specializované učebny pro výuku
(síťová laboratoř, zvuková laboratoř, laboratoř virtuální a rozšířené reality, …)
Přednáška se bude věnovat konkrétním možnostem využití technologií Apple ve školství. Proč Apple?
Jaká jsou řešení? iPad ve školství. Mac ve školství. Workshop bude zaměřen prakticky na vyzkoušení
popisovaných technologií.
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Přestávky budou zařazeny operativně.
Určeno komu:
Seminář je určen koordinátorům ICT na školách, všem pracovníkům škol
a školských zařízení.
Číslo akce:
2389
Termíny konání:
pátek 13. 1. 2012 od 12.00 h do 16.00 hod.
Místo konání:
Brno, Zemědělská 1, budova Q Provozně ekonomické fakulty Mendelovy
univerzity v Brně
Kurzovné:
účast zdarma
Poznámka:
Svoji účast potvrďte a na workshop se přihlaste na webu:
http://webserver.sssbrno.cz/users/formlulare/form.html
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Knapová, knapova@sssbrno.cz, tel. 543 426 026
Uzávěrka přihlášek:
6. ledna 2012

V Y U Ž I T Í I C T V E V Ý U C E N A 1 . S T U P N I A P Ř E DŠ K O L N Í V Ý C H O V U
Obsah semináře:
Seminář probíhá v počítačové učebně vybavené diaprojektorem a interaktivní tabulí – každý účastník
bude mít k dispozici počítač.
 Využití počítače jako nástroje pro práci učitele - možnosti využití ICT při práci učitele (www
stránky pro pedagogy, projekty, výukové systémy, trendy, recenze apod.), elektronická
komunikace (nejen s rodiči)
 Využití počítače jako nástroje žáka pro lepší zvládnutí učiva - výukové programy, vyhledávání
a testování možností, využití a zařazení klasických výukových programů pro věkovou skupinu
žáků do 12 let (nabídka hotových programů od různých výrobců)
 Využití počítače jako nástroje k tvorbě vlastních příprav a metodika výuky - doporučená metodika
a postupy, jak vytvořit vlastní přípravy a materiály do výukových hodin všeobecně vzdělávacích
předmětů s využitím běžného základního kancelářského a grafického SW pro přímé zapojení žáků
s podporou využívání ICT ve vyučovacích hodinách. Využití interaktivní tabule.
 Využití počítače jako nástroje kompenzace vad a poruch učení - začlenění programů na
odstraňování poruch učení do práce učitele.
 Využití počítače k realizaci zájmů, rozvíjení individuálních schopností ve volném čase žáků náměty pro smysluplné využití volného času žáků na práci s PC pod vedením učitele - kroužky,
soutěže, projekty.
 Počítač jako zdroj nebezpečí, upozornění na zdravotní a psychické problémy, které mohou
vzniknout při nevhodném používání počítačů.
 Přehled dalších moderních technologií vhodných děti věkových kategorií předškolního a mladšího
školního věku.
Určeno komu:
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům na 1. stupni ZŠ a v předškolní
výchově; speciálním pedagogům, kteří pracují s odpovídající věkovou
skupinou dětí.
Číslo akce:
2370
Číslo akreditace:
25 791/2010-25-634
Termíny konání:
sobota 28. 1. 2012 od 8.00 do 16.00 hod. (s hodinovou přestávkou na oběd),
úterý 14. 2. 2012 od 15.15 do 19.15 hod. a
čtvrtek 23. 2. 2012 od 14.30 do 19.30 hod. (obsah semináře je rozdělen do tří
uvedených termínů – jedná se tedy o jeden seminář – celkem 20 vyuč. hodin)
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 2.500 Kč
Cena pro ostatní:
3.000 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
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Kontaktní osoba:
Uzávěrka přihlášek:

Mgr. Hana Knapová, knapova@sssbrno.cz
16. ledna 2011

V Y U Ž I T Í I N T E R A K T I V N Í TA B U L E V E V Y U Č O V Á N Í - H O D O N Í N
Obsah:
Pro velký zájem opakujeme!
Účastníci se naučí využívat interaktivní tabule při výuce, pochopí význam využití této moderní
pomůcky do výuky, získají informace jak si vytvářet vlastní prezentace a poskytovat je dalším
uživatelům.
Témata:
 Co interaktivní tabule umí.
 Jak IT pracuje:
o lišta nástrojů, tlačítka, klávesnice,
o psaní a kreslení, vrstva s inkoustem, digitalizace,
o smart Notebook software.
 Jakým způsobem je IT možno využít?
o přidání interaktivity (vytváření interaktivních cvičení, odhalení pohybem, pořadí objektů,
stínování, kouzelné pero),
o zdroje pro výuku a náměty k využití Smart Boardu,
o přínos užívání Smart Boardu.
 Užitečné informace.
Určeno komu:
pracovníkům škol a školských zařízení
Číslo akce:
55200
Číslo akreditace:
28 543/2011-25-719
Termín konání:
18. 1. 2012 od 14.00 do 17.10 hod.
Místo konání:
ZŠ Hodonín, Mírové náměstí
Lektor:
Mgr. Milan Kovář
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 550 Kč
Cena pro ostatní:
660 Kč
Poznámka:
Uveďte, zda budete platit přes projekt „šablony“.
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Drahomíra Ševčíková, sevcikova@sssbrno.cz, tel. 518 353 295
Uzávěrka přihlášek:
11. ledna 2012

»

MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZŠ
ZAČÍNÁME S ASISTENTEM PEDAGOGA V MŠ - HODONÍN
Obsah:
Účastníci získají cenné zkušenosti a informace, jak postupovat krok po kroku, když chtějí zaměstnat
asistenta pedagoga. Budou seznámeni s pracovně-právními úkony i s odbornými radami, jak docílit
toho, aby učitel a asistent pedagoga tvořili tandem.
Rozšíří si své kompetence v oblasti tvorby individuálního vzdělávacího plánu.
1. Zřízení funkce asistenta pedagoga (financování, žádost, náležitosti žádosti, termín a místo podání,
ukotvení v zákonech).
2. Náplň práce asistenta pedagoga:
 pracovně právní zabezpečení funkce asistenta pedagoga,
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 specifikace funkce a pracovní náplň asistenta
pedagoga,
 specifikace funkce osobního asistenta (MPSV),
 úloha školského poradenského zařízení při zavádění funkce asistenta pedagoga,
 metodické vedení a spolupráce s třídní učitelkou, rozdělení kompetencí,
 podpůrné služby (asistent pedagoga se zdravotním postižením, se sociálním znevýhodněním).
3. Konkrétní zkušenosti učitelky a asistentky pedagoga – příklady spolupráce obou pedagogů
4. Podklady pro IVP (speciálně pedagogické vyšetření, psychologické vyšetření), vypracování IVP, co
obsahuje, konkrétní práce s IVP, vyhodnocování pokroků dítěte se zdravot. postižením.
5. Požadavky na funkci asistenta pedagoga – konkretizace.
Určeno komu:
pedagogům MŠ
Číslo akce:
55171
Číslo akreditace:
28 543/2011-25-719
Termín konání:
24. 1. 2012 od 8.00 do 12.00 hod.
Místo konání:
SMŠ Hodonín, Sídlištní
Lektorka:
Mgr. Věra Nesvadbová
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 630 Kč
Cena pro ostatní:
760 Kč
Poznámka:
Prosíme účastníky, aby si s sebou vzali přezůvky.
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Drahomíra Ševčíková, sevcikova@sssbrno.cz, tel. 518 353 295
Uzávěrka přihlášek:
17. ledna 2012

TVOŘIVÁ HRA V LITERÁRNÍ VÝCHOVĚ U PŘEDŠKOLÁKŮ
A V 1. T Ř Í D Ě Z Š - H O D O N Í N
Účastníci
 se seznámí s psychologickými a biologickými předpoklady tvořivého myšlení a rozšíří si své
portfolio aktivit, jež tvořivost dětí rozvíjí,
 se seznámí s knižními tituly zajišťujícími umělecko-estetické hodnoty,
 zjistí, že předložené náměty nabízejí vhled do všech vzdělávacích oblastí, podporují klíčové
kompetence a respektují obecné i specifické cíle RVP MŠ,
 si v interaktivním semináři vyzkoušejí metody, jež uplatní v MŠ a 1. třídě ZŠ při didaktické
interpretaci krásné literatury:
o povzbudí elementární tvořivé dovednosti, odstraní nevhodné mluvní zvyky;
o zajistí fonetickou správnost mluvy, vytvoří artikulační základny;
o nabídnou jazykové podněty, rozhojní slovní zásobu, zpřesní výrazové promluvy, souvětí;
o podporují zvídavost a zájem, motivují k poslechu beletrie, uplatní prvky dramatické
výchovy;
o usilují o pochopení životních problémů apod.
o přiblíží dětem žánry a formy lidové slovesnosti a krásné literatury apod.
Tematicky je seminář zaměřen na Hry se zvířaty.
Praktická cvičení představují náměty ke zlepšení řečových a psychosomatických dovedností.
Určeno komu:
pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ
Číslo akce:
55174
Číslo akreditace:
28 543/2011-25-719
Termín konání:
25. 1. 2012 od 9.00 do 13.00 hod.
Místo konání:
Hodonín, Dobrovolského 4
Lektorka:
Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 640 Kč
Cena pro ostatní:
770 Kč
Poznámka:
Do poznámky napište, zda budete platit přes projekt „šablony“..
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Kontakt:
Kontaktní osoba:
Uzávěrka přihlášek:

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Drahomíra Ševčíková, sevcikova@sssbrno.cz, tel. 518 353 295
14. ledna 2012

EDUKAČNĚ STIMULAČNÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY
Obsah:
Účastníci se seznámí s jednotlivými projevy školní nezralosti, charakteristikou, formami a příčinami
vzniku celkové i parciální nezralosti, naučí se vhodné postupy pro práci s dětmi s odkladem školní
docházky, získají informace z oblasti orientační pedagogické diagnostiky, proberou otázku
nejvhodnějšího přístupu k dětem s problémy v chováním, zaměří se na konkrétní pomoc dětem –
metody reedukace, vedení lekce přípravky, individuální přístup. Součástí cyklu seminářů budou také
kasuistiky dětí s odkladem. Klíčové kompetence – jak vést děti k jejich naplnění. Rozčlenění
očekávaných výstupů do jednotlivých úrovní. Způsoby hodnocení, vytváření vlastního portfolia žáka,
jak vést děti k evaluaci. Seznámí se s aktivizujícími metodami a formami práce.
Absolventky kurzu získají dovednosti pro vedení skupinové přípravy předškoláků, sestavení
individuálního plánu pro jednotlivé děti i jednotlivé skupiny dětí, získají i kompetence pro správnou
komunikaci s rodiči. (Tento program byl realizován na okrese Hodonín a pro velký úspěch několikrát
opakován). Lektorka zvolila poslední datum záměrně po delší pauze, aby supervize shrnula a využila
všechny poznatky, které zaznamenaly účastnice při práci ve skupinách).
Určeno komu:
vhodné pro vyučující na MŠ, učitelky 1.roč. ZŠ, vychovatelům DD
Číslo akce:
2433
Číslo akreditace:
32 943/2010-25-815
Termín konání:
2. 2., 16. 2., 23. 2., 1. 3., 15. 3. 2012
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Alena Vlková
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 2.400 Kč
Cena pro ostatní:
2.880 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Anna Skoupá, skoupa@sssbrno.cz, 516 410 973, 602 169 157
Uzávěrka přihlášek:
25. ledna 2012

»

PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA,
DIDAKTIKA, PSYCHOLOGIE
KRITÉRIA ŠKOLNÍ ZRALOSTI – ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Obsah:
Seminář je zaměřený na otázky týkající se připravenosti předškoláků na vstup do ZŠ, na práci
s předškoláky, na jejich rozvoj v rámci mateřské školy.
1. Otázka psychologické charakteristiky školní zralosti
2. Dílčí charakteristiky školní zralosti – mentální, fyzická, psychická a sociální
3. Rizika spojená s předčasným nástupem do základní školy
4. Vhodnost odkladu školní docházky v případech, kdy je indikován
5. Profil školsky zralého dítěte
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6. Kazuistiky
Cílem semináře je podat účastníkům informace o tom, jak by měl vypadat školsky zralý předškolák,
jeho systematická příprava a vedení v rámci mateřské školy. Organizace práce, metodika, pomůcky.
Dále bude s účastníky probrána otázka možného odkladu školní docházky, průběh vyšetření
v poradnách. Účastníci budou dále seznámeni s riziky spojenými s předčasným nástupem do základní
školy.
Určeno komu:
vhodné pro učitele MŠ a 1.st. ZŠ
Číslo akce:
2387
Číslo akreditace:
3407/2011-25-210
Termín konání:
17. 1. 2012 od 13.30 do 17.30 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Lektor:
Mgr. Lenka Bínová
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 500 Kč
Cena pro ostatní:
600 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ing. Hana Pospíšilová, e-mail: pospisilova@sssbrno.cz, tel.543 426 029
Uzávěrka přihlášek:
12. ledna 2012

A R T E F I L E T I C K É Z A M Ě Ř E N Í V Ý T VA R N É V Ý C H O V Y U Ž Á K Ů
S POSTIŽENÍM
Obsah:
Seminář se zaměřuje na artefiletické pojetí výtvarné výchovy na základní škole speciální. Obsahem je
nejen teoretická část, ale i část praktická zaměřující se na získání prožitku z vlastní tvorby.
Seminář se bude věnovat následujícím tématům:
 Teoretická východiska pro práci s žáky s postižením (se zaměřením na mentální a tělesné
postižení)
 Výtvarná výchova a artefiletika
 Organizační a technické aspekty práce s žáky s postižením, vytvoření optimálních podmínek
 Práce s barvami, plochou, prostorem
 Zkušenosti z práce s žáky základní školy speciální
 Ukázky výtvarných technik, včetně prací žáků
 Sebezkušenostní výtvarné aktivity
Určeno komu:
učitelé VV na ZŠ speciální, další pedagogičtí pracovníci, kteří se věnují
výtvarným aktivitám s dětmi (především s dětmi s postižením)
Číslo akce:
2388
Číslo akreditace:
28543/2011-25-719
Termín konání:
17. 1. 2012, od 13.00 do cca 18.00 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektorka:
Mgr. Klára Čáslavková
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 500 Kč
Cena pro ostatní:
600 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 519 330 440
Uzávěrka přihlášek:
12. ledna 2012

DEVĚT ŽIVOTNÍCH STYLŮ MLÁDEŽE - HODONÍN
Obsah:
Účastníci se seznámí s typickými postoji a hodnotami dnešní mládeže, budou jim nabídnuty možnosti,
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jak může pedagog ovlivnit životní styl mladých lidí.
Témata:
1. Informovanost a blahobyt mládeže a jejich vliv na životní styl, hodnoty, postoje.
2. Preference pubertální a adolescentní mládeže ČR.
3. Protichůdnost preference kvality života a preference životní úrovně a jí způsobený paradox.
4. Možnosti pedagoga ovlivnit životní styl mladých lidí a jejich hodnoty i postoje v mezích, které jsou
dány každodenní pedagogickou realitou.
Určeno komu:
pedagogům ZŠ a SŠ
Číslo akce:
55212
Číslo akreditace:
28 543/2011-25-719
Termín konání:
18. 1. 2012 od 8.00 do 12.30 hod.
Místo konání:
Hodonín, Dobrovolského 4
Lektorka:
PhDr. Jan Svoboda
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 590 Kč
Cena pro ostatní:
710 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Drahomíra Ševčíková, sevcikova@sssbrno.cz, tel. 518 353 295
Uzávěrka přihlášek:
11. ledna 2012

»

PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY
EVROPSKÁ UNIE – TÉMA PRO UČITELE ZEMĚPISU
Obsah:
 Evropská unie – charakteristika a hlavní rysy, dokumenty EU
 Územní aspekty EU (vnitřní a vnější hranice, hraniční přechody a kontroly, členské státy a ostatní
území EU, regiony a regionální politika)
 Občanské aspekty EU (clo a bezcelní zóna, volný oběh zboží, zemědělská politika¨
 Dostupné informace o státech EU a Unii jako celku – Prostat na internetu – vyhledávání dat, jejich
export a ukládání na počítač, vizualizace
 Tvorba grafických výstupů ze statistických dat – grafy, mapy: zapojení Google Earth a CIA KML
Factbook
 Mapa států pro učitele – krok za krokem při tvorbě mapy států Evropské unie s vlastními daty
(přidávání informací a statistiky do vlastní mapy)
 Elektronické zdroje o Evropské unii, edukativní PC hry
Získané informace, nápady a dovednost budou moci pedagogičtí pracovníci využít při tvorbě
digitálních učebních materiálů. Každý účastník bude mít k dispozici počítač, výuka bude probíhat
prakticky.
Určeno komu:
pedagogickým pracovníkům škol
Číslo akce:
2382
Číslo akreditace:
18700/2011-25-492
Termín konání:
pátek 13. 1. a 20. 1. 2012 vždy od 13.00 do 17.15 h (jedná se o jednu akci
rozdělenou do dvou vyučovacích dnů)
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektoři:
Mgr. Bc. Jakub Trojan, Eduard Pataki
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 1.500 Kč
Cena pro ostatní:
1.800 Kč
Poznámka:
Kurzovné lze hradit z projektu „EU peníze školám“.
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Kontakt:
Kontaktní osoba:
Uzávěrka přihlášek:

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Mgr. Hana Knapová, knapova@sssbrno.cz
6. ledna 2012

AKTIVIZAČNÍ METODY VE VÝUCE (FYZIKA) - HODONÍN
Obsah:
Účastníci si vyzkoušejí nové metody práce a jejich zapracování do vyučovací hodiny
přírodovědných předmětů.
Témata:
 Práce s odborným textem různými způsoby.
 Aktivizační metody.
 Metody vhodné k opakování a utvrzování znalostí žáků.
 Vyučovací hodina jako celek - příprava.
Seminář je rozložen do dvou částí - první část 18. ledna 2012 a druhá část 22. února 2012.
Určeno komu:
učitelům fyziky a jiných přírodovědných předmětů ZŠ a SŠ
Číslo akce:
55205
Číslo akreditace:
28 543/2011-25-719
Termín konání:
18. 1. a 22. 2. 2012 od 14.00 do 17.15 hod.
Místo konání:
Hodonín, Dobrovolského 4
Lektorka:
Mgr. Karla Surá
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 670 Kč
Cena pro ostatní:
810 Kč
Poznámka:
Do poznámky napište, zda budete projekt platit přes projekt „šablony“.
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Drahomíra Ševčíková, sevcikova@sssbrno.cz, tel. 518 353 295
Uzávěrka přihlášek:
11. ledna 2012

»

ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA
A K T U Á L N Í A O Č E K Á VA N É Z M Ě N Y V E Š K O L S K É L E G I S L AT I V Ě B Ř E C L AV
Obsah:
Zásadní změny v právních předpisech – zákoník práce, platové poměry
zaměstnanců ve školství a školský zákon (zkušební doba, pracovní poměry na dobu určitou,
ukončování pracovních poměrů, odstupné, dovolená, pracovní doba, náhrady výdajů, platové tarify
a jejich určení zvláštním způsobem, základní vzdělávání, předškolní vzdělávání, střední vzdělávání,
jmenování a odvolání ředitelů škol a školských zařízení).
Určeno komu:
vedoucím pracovníkům škol školských zařízení
Číslo akce:
2435
Termín konání:
16. 1. 2012 od 9.00 hod do 14.00 hod.
Místo konání:
Břeclav, 17. listopadu 1a
Lektor:
JUDr. Hana Poláková
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 700 Kč
Cena pro ostatní:
840 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
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Kontaktní osoba:
Uzávěrka přihlášek:

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 519 330 440
9. ledna 2012

A K T U Á L N Í A O Č E K Á VA N É Z M Ě N Y V E Š K O L S K É L E G I S L AT I V Ě BRNO
Obsah:
viz výše
Určeno komu:
vedoucím pracovníkům škol školských zařízení
Číslo akce:
2434
Termín konání:
17. 1. 2012 od 14.00 hod do 18.30 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
JUDr. Hana Poláková
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 700 Kč
Cena pro ostatní:
840 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ivana Smejkalová, e-mail: smejkalova@sssbrno.cz, tel. 543 426 047
Uzávěrka přihlášek:
10. ledna 2012

A K T U Á L NÍ A O Č E K Á VA N É Z M Ě N Y V E Š K O L S K É L E G I S L AT I V Ě BLANSKO
Obsah:
viz výše
Určeno komu:
vedoucím pracovníkům škol školských zařízení
Číslo akce:
2436
Termín konání:
10. 2. 2012 od 10.00 hod do 14.30 hod.
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor:
JUDr. Hana Poláková
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 700 Kč
Cena pro ostatní:
840 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Anna Skoupá, e-mail: skoupa@sssbrno.cz, tel. 516 410 973, 602 169 157
Uzávěrka přihlášek:
27. ledna 2012

P Ř Í P R AVA U C H A Z E Č Ů K E K O N K U R Z N Í M U Ř Í Z E N Í N A M Í S TA
ŘEDITELŮ ŠKOL
Obsah:
Cílem semináře je připravit uchazeče na vlastní průběh konkurzního řízení a seznámit je se základní
právní úpravou školství, zejména s okruhy problémů, kde jsou kladeny členy konkurzní komise
nejčastěji dotazy. Je rozpracován do těchto témat:
 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon),
 obecná část zákona,
 průběh předškolního, základního a středního vzdělávání,
 školský rejstřík,
 postavení ředitele školy, správní řízení,
 postavení zřizovatele (zákon č. 128/2000 Sb., zákon č. 125/2000 Sb.),
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financování školství, zákon č. 250/2000 Sb, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících,
 definice pedagogického pracovníka,
 kvalifikační předpoklady,
 pracovní doba pedagogických pracovníků,
 rozsah přímé pedagogické činnosti a hodiny nad stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti
další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 vybrané kapitoly ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 vznik pracovního poměru,
 změny pracovního poměru,
 ukončování pracovního poměru,
 vyhláška č. 54/2005 Sb. o konkurzním řízení,
 průběh konkurzního řízení,
 jak zpracovat koncepci školy, školského zařízení.
Určeno komu:
ředitelům škol a školských zařízení a všem pedagogům, kteří chtějí vstoupit
do konkurzního řízení
Číslo akce:
2437
Číslo akreditace:
3407/2011-25-210
Termín konání:
dvoudenní seminář:
pátek 3. 2. 2012 od 8.00 do 17.00 hod.,
sobota 4. 2. 2012 od 8.00 do 17.00 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektorka:
JUDr. Hana Poláková
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 1.800 Kč
Cena pro ostatní:
2.160 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ivana Smejkalová, e-mail: smejkalova@sssbrno.cz , tel. 543 426 047
Uzávěrka přihlášek:
27. ledna 2011

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE - HODONÍN
Obsah:
Po absolvování semináře se budou účastníci orientovat v právní úpravě správního řízení, aplikovat
základní momenty před zahájením správního řízení a vlastního správního řízení v prvním stupni na
případy správního řízení typické pro základní a střední školu.
Témata:
 Vztah správního řádu a školského zákona.
 Odlišení správního řízení a rozhodování mimo správní řízení.
 Předprocesní fáze správního řízení (zejména přijímání podnětů k zahájení řízení, odložení
věci).
 Vlastní správní řízení (zejména zahájení, průběh, zastavení, vydání rozhodnutí).
 Případy typické pro ZŠ: odklad povinné školní docházky, přijetí k základnímu vzdělávání,
uvolnění z výuky, převedení na jinou ZŠ apod.
 Případy typické pro SŠ: přijetí ke vzdělávání ve střední škole, individuální vzdělávací plán,
přestup do jiné SŠ, opakování ročníku, uznání vzdělání atd.
 Zdůvodnění správných postupů.
 Rozbor častých chyb.
Lektorka je spoluautorkou publikace Rozhodování ředitele školy a školského zařízení ve správním
řízení a mimo správní řízení.
Určeno komu:
školskému managementu ZŠ a SŠ
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Číslo akce:
55182
Číslo akreditace:
28 543/2011-25-719
Termín konání:
13. 1. 2012 od 8.30 do 13.00 hod.
Místo konání:
Hodonín, Dobrovolského 4
Lektorka:
PhDr. Monika Puškinová, Ph. D.
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 680 Kč
Cena pro ostatní:
820 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Drahomíra Ševčíková, sevcikova@sssbrno.cz, tel. 518 353 295
Uzávěrka přihlášek:
6. ledna 2012

FA K T U R A A FA K T U R A C E - H O D O N Í N
Obsah:
Účastníci získají komplexní informace z oblasti fakturace (od legislativy přes směrnice až ke
kontrolnímu systému), budou informováni o nejčastěji se vyskytujících chybách a problémech
spojených s fakturací a fakturami.
Témata:
1. Legislativa.
2. Směrnice.
3. Fakturace na základě smluv a objednávek.
4. Faktura jako běžný, zjednodušený, daňový doklad - povinné náležitosti faktury, nepovinné
náležitosti faktury, náležitosti daňového dokladu z pohledu DPH, faktury došlé, faktury vydané.
5. Faktura, opravy vystavených faktur a jejich stornování, dobropisy.
6. Oběh účetních dokladů, podpisové vzory.
7. Zásady účtování, pohledávky, závazky.
8. Účetní zápisy, doklady, číselné řady.
9. Kontrolní činnost.
Určeno komu:
školskému managementu škol a školských zařízení
Číslo akce:
55214
Číslo akreditace:
28 543/2011-25-719
Termín konání:
27. 1. 2012 od 8.00 do 12.00 hod.
Místo konání:
Hodonín, Dobrovolského 4
Lektorka:
JUDr. Zuzana Machalová
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 600 Kč
Cena pro ostatní:
720 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Drahomíra Ševčíková, sevcikova@sssbrno.cz, tel. 518 353 295
Uzávěrka přihlášek:
20. ledna 2012
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»

STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH
PŘEDPOKLADŮ
STUDIUM PEDAGOGIKY PRO UČITELE
Obsah:
Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených
v § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých
zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační
komisi a kariérním systému a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými
MŠMT dne 29.9.2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.
Vzdělávací program obsahuje tyto moduly (120 vyučovacích hodin):
MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY
 Obecná pedagogika
 Základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů
 Teorie výchovy
 Základy sociální pedagogiky
MODUL II: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY
 Vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie
 Vybraná témata z pedagogické psychologie
 Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
 Seminář k závěrečné práci
Ukončení studia:
ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce,
po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací
MŠMT.
Určeno komu:
Studium pedagogiky je určeno učitelům odborných předmětů středních škol,
učitelům praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelům uměleckých
odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích,
učitelům jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, kteří potřebují doplnit odbornou
kvalifikaci v oblasti pedagogických věd v souladu s § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.
a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Číslo akce:
2094
Číslo akreditace:
25 791/2010-25-634
Termíny konání:
Studium bude zahájeno v únoru 2012. Přesné termíny studia budou uvedeny
na portále www.sssbrno.cz nebo www.jmskoly.cz.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektoři:
PaedDr. Jan Šťáva, CSc., PhDr. Hana Jakubcová, Mgr. Robert Čapek,
Ph.D., doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 11.000 Kč
Cena pro ostatní:
13.200 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ivana Smejkalová, e-mail: smejkalova@sssbrno.cz , tel. 543 426 047
Uzávěrka přihlášek:
27. ledna 2012
Poznámka:
Odborným garantem vzd. programu je PaedDr. Věra Hlavsová, vedoucí úseku
vzdělávání
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STUDIUM PEDAGOGIKY PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU
Obsah:
Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vychází z podmínek
a požadavků stanovených v § 22 odst. 1 písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005
Sb. a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne 29.9.2005 pod
č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.
Vzdělávací program obsahuje tyto moduly (80 vyučovacích hodin):
I. ZÁKLADY PEDAGOGIKY
 Základy obecné pedagogiky
II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY
 Vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie
 Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
III. SPECIÁLNÍ MODUL PRO PEDAGOGY VOLNÉHO ČASU
 Vybraná témata pedagogiky volného času
 Základy sociální pedagogiky
 Vybraná témata pedagogické psychologie
 Seminář k závěrečné práci
Ukončení studia:
ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce,
po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací
MŠMT.
Určeno komu:
Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle
§ 17 písm. d) a f) Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností pedagoga volného času. Kritérium
výběru účastníků je dosažené vzdělání středoškolské.
Číslo akce:
2094
Číslo akreditace:
25 791/2010-25-634
Termíny konání:
Studium bude zahájeno v únoru 2012. Přesné termíny studia budou uvedeny
na portále www.sssbrno.cz nebo www.jmskoly.cz.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektoři:
PaedDr. Jan Šťáva, CSc., PhDr. Hana Jakubcová, Mgr. Robert Čapek,
Ph.D., doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 8.000 Kč
Cena pro ostatní:
9.600 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ivana Smejkalová, e-mail: smejkalova@sssbrno.cz , tel. 543 426 047
Uzávěrka přihlášek:
27. ledna 2012
Poznámka:
Odborným garantem vzd. programu je PaedDr. Věra Hlavsová, vedoucí úseku
vzdělávání

S T U D I U M P E D A G O G I K Y P R O V Y C H O VAT E L E
Obsah:
Obsah vzdělávacího programu Studium pro vychovatele vychází z podmínek a požadavků
stanovených v § 22 odst. 1 písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a je
v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne 29.9.2005 pod č.j.
26 451/2005-25, 30 908/2005-25.
Vzdělávací program obsahuje tyto moduly (80 vyučovacích hodin):
I. ZÁKLADY PEDAGOGIKY
 Základy obecné pedagogiky
II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY
 Vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie
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 Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
III. SPECIÁLNÍ MODUL PRO VYCHOVATELE
 Teorie výchovy
 Základy sociální psychologie
 Základy sociální pedagogiky
 Vybraná témata pedagogické psychologie
 Seminář k závěrečné práci
Ukončení studia:
ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce,
po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací
MŠMT.
Určeno komu:
Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle
§ 16 odst. 1
písm. d) Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností vychovatele ve školách
a školských zařízeních. Kritérium výběru účastníků je dosažené vzdělání vyšší odborné (DiS.)
Číslo akce:
2094
Číslo akreditace:
25 791/2010-25-634
Termíny konání:
Studium bude zahájeno v únoru 2012. Přesné termíny studia budou uvedeny
na portále www.sssbrno.cz nebo www.jmskoly.cz.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektoři:
PaedDr. Jan Šťáva, CSc., PhDr. Hana Jakubcová, Mgr. Robert Čapek,
Ph.D., doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 8.000 Kč
Cena pro ostatní:
9.600 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ivana Smejkalová, e-mail: smejkalova@sssbrno.cz , tel. 543 426 047
Uzávěrka přihlášek:
27. ledna 2012
Poznámka:
Odborným garantem vzd. programu je PaedDr. Věra Hlavsová, vedoucí úseku
vzdělávání

»

UMĚNÍ A KULTURA
DRHÁNÍ - HODONÍN
Chcete si znovu osvěžit techniku drhání a nebo se naučit základy, které stačí pro výrobu zajímavých
výrobků? Přijďte na seminář. Sami si prakticky vyzkoušíte techniku drhání a vyrobíte si drhanou
panenku. V ceně kurzovného je i materiál. S sebou si přeneste prosím nůžky.
Určeno komu:
pedagogům školních družin a školních klubů, učitelům MŠ, ZŠ
Číslo akce:
55202
Číslo akreditace:
28 543/2011-25-719
Termín konání:
24. 1. 2012 od 8.00 do 11.15 hod.
Místo konání:
ZŠ Hodonín, Vančurova ul.
Lektorka:
Jana Nedvídková
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 530 Kč
Cena pro ostatní:
640 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Drahomíra Ševčíková, sevcikova@sssbrno.cz, tel. 518 353 295
Uzávěrka přihlášek:
17. ledna 2012
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»

OSTATNÍ NABÍDKY
V Ý C H O VA K E Z D R AV Í – M O D E R N Í T R E N D Y V E Š K O L N Í M
S T R AV O V Á N Í
Obsah:
Přehled témat:
 zdravá výživa jako předpoklad harmonického vývoje dítěte a udržení dobré kondice a prevence
civilizačních nemocí v dospělosti
 školní stravování = plnohodnotná výživa i výchova ke stravovacím návyků
 změny ve skladbě potravin, úpravách pokrmů, stravovacích návycích a jejich důsledky
 výběr potravin = nutriční hodnota, spotřební koš
 moderní technologie = zachování nutriční hodnoty a předcházení vzniku antinutričních látek
 srovnání špatná x moderní úprava pokrmů, změny nutriční hodnoty
Cílem vzdělávací akce je seznámit pedagogické pracovníky s nejnovějšími poznatky v oblasti zdravé
výživy, upozornit na nové trendy ve výživě v souvislosti s prevencí civilizačních onemocnění,
přiblížit výživu jako jeden z významných faktorů ovlivňujících zdravý vývoj dítěte i zdravotní stav
a kondici v dospělosti. Upozornit na výhody školního stravování a vysvětlit jeho principy.
Určeno komu:
vhodné pro pedagogické pracovníky všech stupňů škol
Číslo akce:
2384
Číslo akreditace:
28 543/2011-25-719.
Termín konání:
10. 1. 2012 od 13.00 do 17.00 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
RNDr. Ludmila Oliveriusová, CSc., autorka knihy MÝTY A POVĚRY
O VÝŽIVĚ s vystupováním v rozhlase a televizí v pořadech o zdravé výživě, např. pořady „Prima
vařečka“, „Pod pokličkou“, „Sama doma“ Člen odborných společností: Společnost pro klinickou
výživu České lékařské společnosti JEP, Společnost pro výživu, Biologická společnost
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 500 Kč
Cena pro ostatní:
600 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ing. Hana Pospíšilová, e-mail: pospisilova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
Uzávěrka přihlášek:
21. prosince 2011

Š K O L N Í S T R AV O V Á N Í A V Ý P O Č E T S P O T Ř E B N Í H O K O Š E
Obsah:
Seminář je rozpracován do těchto témat:
Legislativa stravovacího provozu
 školské předpisy
 školní stravování
 závodní stravování
 doplňková činnost
Hospodaření školní jídelny
 kalkulace ceny oběda
 stanovení finančních limitů
 hospodaření s finančním limitem
 měsíční rekapitulace hospodaření
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Spotřební koš
 význam
 plnění spotřebního koše
 ruční výpočet spotřebního koše
Určeno komu:
pracovníkům školních jídelen
Číslo akce:
2396
Termín konání:
19. 1. 2012 od 12.00 hod do 16.00 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Bc. Jarmila Čožíková, Ing. Petra Zukalová (odbor školství KrÚ JMK,
oddělení organizační a správní, referent pro školní stravování)
Cena včetně DPH:
600 Kč (účastníci obdrží potvrzení o účasti)
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ivana Smejkalová, e-mail: smejkalova@sssbrno.cz, tel. 543 426 047
Uzávěrka přihlášek:
12. ledna 2012

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Obsah:
 Novely: zák. č. 110/2007 Sb., zák. č. 73/2011 Sb..
 Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., nové finanční limity, N.V. č. 78/2008 Sb., N.V. č. 474/2009 Sb..
 Transpozice Směrnice č. 2007/66/ES ze dne 11.12.2007 do novely zákona o veřejných zakázkách
 Působnost zákona, kategorie zadavatelů
 Druhy veřejných zakázek, kdy se jedná o veřejnou zakázku, jedna veřejná zakázka
 Zadávací postupy, zadávací řízení (soutěžní dialog, rámcové smlouvy)
 Relevantní činnosti, definování základních pojmů (terminologie) rozdělení VZ
 Jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, rozšíření veřejné zakázky
 Námitky, výkon dohledu, nálezy ÚOHS
 Zadávací dokumentace a odpovědnost za vymezení předmětu plnění, obvyklé chyby, rozšiřování
veřejné zakázky – zákonné postupy
 Kritéria hodnocení nabídek, otevírání obálek, komise, dokladová část
 Posuzování a hodnocení nabídek, matematické metody – kvantifikovatelné, nekvantifikovatelné,
ceny mimořádně nízké (neúplné nabídky)
 Zásady sestavování smluv, důsledky porušení postupů zadávání veřejných zakázek , druhy smluv vady v předmětu plnění a změnách cen
 Výklad prováděcích vyhlášek a třídění stavebních prací, dodávek a služeb
 Směrnice EP a Rady č. 2004/17 a 18/ES, nařízení komise 1874/2004 a vztah k zákonu, řešení
duševních práv, licencí, VZ na SROP, lidské zdroje, fond soudržnosti
 Zatřídění zakázek, jejich financování, související daňové a účetní otázky
 Rámcové smlouvy, veřejná soutěž o návrh, zjednodušené zadávací řízení
 Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 Usnesení vlády č. 48 „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU
 Novela zákona, sněmovní tisk č. 370, účinnost od 1. 1. 2012
Určeno komu:
vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Číslo akce:
2112
Termín konání:
27. 1. 2012 od 9.00 hod do 14.00 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Ing. Jiří Blažek
Cena včetně DPH:
950 Kč (účastníci obdrží potvrzení o účasti), v ceně je i sborník Veřejné
zakázky.
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Kontakt:
Kontaktní osoba:
Uzávěrka přihlášek:

Středisko služeb školám
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Mgr. Ivana Smejkalová, e-mail: smejkalova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 047
20. ledna 2012

Z AT Ř Í D Ě N Í M A J E T K U
Obsah:
V návaznosti na vyhl. č. 410/2009 Sb., se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví budou muset účetní jednotky zatřiďovat a následně odpisovat majetek. Předmětem
semináře je zatřídění majetku u podnikatelských subjektů, dále organizačních jednotek státu, obcí
a sdružení.
 Staveb, budov, inženýrských děl. Součásti a příslušenství tohoto majetku. Nedílných součástí
staveb, budov, inženýrských děl. Samostatných movitých věcí pevně spojených se stavbou.
 Samostatných movitých věcí: SMV
 dlouhodobého hmotného majetku DHM
 drobného dlouhodobého majetku – DDHM
 Nehmotného majetku. NM
 dlouhodobého nehmotného majetku – DNM
 drobného dlouhodobého nehmotného majetku - DDNM
 Jiného majetku, služby
 Technické zhodnocení, modernizace majetku, jeho evidence – uspořádací účty
 Opravy a udržovací práce – přiřazení, provozní prostředky
 Pozemků – součásti a příslušenství
 Rozlišení nehmotného majetku, jeho zatřídění a odpisování účetní a daňové, ČÚS – 708/2011
zákon o dani z příjmů, zákon o účetnictví
 Co není nehmotným majetkem, ale službou nebo jinou majetkovou hodnotou
 Ocenitelných práv – licence, smluvní ujednání, autorská a průmyslová práva
 Vstupní ceny majetku, co je součástí vstupní ceny DHM, DNM, rozdíly mezi daňovými
a účetními odpisy
 Způsobů odpisování – účetní, jak řešit odpisy nehmotného majetku a služeb, které ČÚS 708/2011
neřeší, ani tento majetek nezatřiďuje
 Daňové odpisování samostatných movitých věcí a nehmotného majetku zabudovaného ve stavbě
Určeno komu:
ekonomickým pracovníkům
Číslo akce:
2113
Termín konání:
16. 2. 2011 od 9.00 hod do 14.00 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Ing. Jiří Blažek
Cena včetně DPH:
950 Kč (účastníci obdrží potvrzení o účasti), v ceně je sborník Zatřídění
majetku.
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ivana Smejkalová, e-mail: smejkalova@sssbrno.cz, tel. 543 426 047
Uzávěrka přihlášek:
9. února 2012

22

NABÍDKA SLUŽEB
Exkurze Osvětim
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
Nabízíme vám mimořádnou exkurzi do koncentračního tábora Osvětim (Polsko) na 26. 3., 28. 3.
a 16. 4. 2012. Na každý tento termín máme pro vás zajištěnou dopravu pro cca 90 žáků (2 autobusy),
vstup a průvodce. Odjezd od školy je vždy ve 4 – 4.30 hod., cesta trvá asi 5 hod. Návrat kolem
18. hod. Cena na osobu při plném obsazení vychází cca na 650 Kč. V případě zájmu nás kontaktujte
na tel. 543 426 041/042 nebo elektronicky: prochazkova@sssbrno.cz.

Lyžařské kurzy na rok 2011/2012
JESENÍKY
1.
2.
3.
4.
5.

Chata Barborka – Praděd
Penzion Ema - Karlov pod Pradědem
Hotel Musil – Kouty nad Desnou
Chata Sport Grill Petříkov
Hotel Morava – Dolní Morava

BESKYDY
1. Chata Rozpité – Soláň

KRKONOŠE
1. Hotel Tetřívek – Velká Úpa

SLOVENSKO – VRÁTNÁ DOLINA
1. Chata na Grúni

Cena za osobu/den je v rozmezí od 350 – 400 Kč (dle výběru lokality) a obsahuje ubytování a plnou
penzi. Pedagogický doprovod (na 10 žáků 1 pedagog) zdarma. Na požádání zajistíme i dopravu.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 543 426 041/42 nebo elektronicky: vylety@sssbrno.cz.
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ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍCH
PROGRAMŮ
1. Způsob přihlašování
Přihlašování je možné:
a) v tištěné formě zasláním závazné přihlášky na doručovací adresu (Středisko služeb školám
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00
Brno).
b) elektronicky na e-mailovou adresu garanta příslušného vzdělávacího programu
(prijmeni@sssbrno.cz).
 Řádně vyplněnou přihlášku zašlete do uzávěrky (tj. 7 dnů před akcí, pokud není uvedeno jinak).
 Tiskopis přihlášky najdete samostatně na webových stránkách www.sssbrno.cz, www.jmskoly.cz,
případně je možné stáhnout jej z našeho „Měsíčníku“.
 Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s pořadatelem – závazná přihláška zavazuje
účastníka uhradit účastnický poplatek i při neúčasti.
 Řádně vyplněná přihláška je zásadní podmínkou účasti na vzdělávacím programu, v opačném
případě nemohou být zájemcům včas doručeny případné doplňující informace, údaje o časových
změnách či o zrušení programu apod.
 Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumění obdrží přihlášení zájemci pouze tehdy, je-li to
v pozvánce vysloveně uvedeno, dále při elektronickém způsobu přihlášení, při změně termínu, při
překročení kapacity nebo v případě zrušení programu.
 Pokud byl zaplacen účastnický poplatek před zrušením akce pořadatelem, bude účastníkovi na
základě předložení dokladu o zaplacení vrácen.
2. Úhrada za účast na vzdělávacích programech
Poplatek je možné uhradit:
a) v hotovosti při prezenci před akcí (účastník obdrží doklad o zaplacení),
b) úhradou faktury vystavené na základě písemné objednávky (např. přihlášky s vyznačením
žádosti o fakturaci).
3. Zrušení přihlášky
Přihlášku na vzdělávací program lze ze závažných důvodů zrušit, ovšem písemně a nejpozději k datu
uzávěrky akce (tj. k závěrečnému datu příjmu přihlášek), jinak bude účastníkovi vyúčtován
účastnický poplatek v plné výši. Při včasném zrušení bude případně již zaplacený účastnický
poplatek vrácen (po předložení dokladu o úhradě a vyplnění žádosti o vrácení). Za přihlášeného lze
v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka. Pro vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a některé náročné
typy dalších programů platí podmínky uváděné v pozvánkách na tento typ akcí.
4. Zahájení akce
Prezence účastníků začíná obvykle 30 minut před zahájením.
5. Certifikace účasti na vzdělávacích programech
Účastníci námi nabízených akreditovaných vzdělávacích programů obdrží osvědčení pouze
v případě minimálně 75 procentní účasti.
*

*

*
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno,
Hybešova 15, 602 00 Brno, IČ: 605 55 980, DIČ: CZ60555980
Škola - uveďte přesný název školy dle zřizovací listiny
Název
Adresa
PSČ
Obec
Telefon
E-mail
IČO
DIČ
Akce
Číslo
Název
Termín
Místo konání
Kurzovné

.

Účastníci
Č.

Datum nar.

Příjmení, jméno, titul

Platba *

Podpis účastníka

1
2
3
4
5
6
* Platba: H=hotově (platí škola), F=fakturou (platí škola), I=individuálně (platí účastník z vlastních zdrojů po předchozí
domluvě s garantem akce). Přihlašování na vzdělávací programy je možné zasláním závazné přihlášky na kontaktní adresu
nebo elektronicky na e-mailovou adresu garanta příslušného vzdělávacího programu. Obě formy přihlášení budou
považovány za závazné. Tímto se zavazuji uhradit kurzovné za přihlášené účastníky.
V souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasím s tím,
aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno, byly používány pouze pro účely zpracování
agendy související s touto přihláškou.

V............................ dne ......................

Podpis:

