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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
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.

Ekonomické informace SSŠ Brno
SSŠ Brno upozorňuje, že
 od roku 2013 máme nové číslo účtu (viz níže), neplaťte na staré číslo, způsobuje to problémy!
 je nutné dodržovat data splatnosti faktur – datum splatnosti je den připsání částky na náš účet!

Nové číslo účtu:

161 35 671/0100
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VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
»

INFORMATIKA
G IM P – ÚP RAVA D IG IT Á L N Í CH F O TO G R AF I Í
Blok 1:
co je digitální fotografie, základy fotografování, digitální fotoaparát – práce,
parametry, režimy, úvod do zpracování digitálního obrazu, teoretické základy parametrů obrazového
souboru, vektor, bitmapa, barevná hloubka, rozlišení, barevné modely a barevné prostory, získání
a instalace programu Gimp, uživatelské rozhraní – pracovní plocha a její uspořádání, preference
a optimální nastavení programu, struktura menu, popis prostředí
Blok 2:
plošné úpravy fotografie, získávání a úprava snímků, histogram, úrovně, křivky, bílý
a černý bod, vyvážení barev, saturace, invertování, výběr a selekce, nástroje výřezu, kouzelná hůlka,
nástroje pro základní retuše – štětec, guma, razítko, ztmavení, zesvětlení, skenování fotografií –
opravy vad, retušování, převod do černobílé škály – základní způsoby převodu – odbarvení, převod do
stupňů šedi, míchání kanálů, další plošné úpravy obrazu a úpravy geometrie obrazu - změny velikosti,
výřezy, otáčení, narovnání, korekce perspektivy, korekce optického zkreslení
Blok 3:
základy práce s vrstvami – princip vrstev a jejich využití, způsoby vytváření vrstev,
nastavení základních vlastností (viditelnost, pořadí, krytí, slučování), efekty vrstev, schránka,
vytváření základních koláží, doostřování fotografií a snižování digitálního šumu – optimální způsoby
ostření a snižování šumu, využití pomocných nástrojů a filtrů Gimp, využití digitálního fotografování
ve školní praxi, využití rastrové grafiky při tvorbě výukových materiálů, příprava fotografií pro cílové
médium – optimalizace fotografií pro tisk, web, email, projekce
Učitelé se naučí pracovat s freewarovým grafickým editorem, který nabízí řadu možností pro úpravy
i tvorbu nových obrazů, pro tisk i pro publikování na internetu. Účastníci semináře se naučí základy
práce s bitmapovou i vektorovou grafikou, naučí se vytvářet, upravovat a retušovat obrazy a připravit
je pro další použití. Součástí semináře jsou i základy práce s digitální fotografií. Pro ty, kteří nechtějí
platit za nákup drahého komerčního grafického software, je Gimp velmi kvalitní a přitom dostupnou
alternativou.
Určeno komu:
SŠ – všechny aprobace
Číslo akce:
3171
Číslo akreditace:
3407/2011-25-210
Termín konání:
čtvrtek 2. 5. a 9. 5. 2013 od 13.00 do 18.00 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Josef Mach
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 1.600 Kč
Cena pro ostatní:
1.940 Kč
(Kurzovné lze hradit z projektu "EU peníze školám")
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Monika Součková, souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
Uzávěrka přihlášek:
obratem
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J AK N A A N IM A CE , RE K L AM U , K O M I KS Y A V Ý UK O V Á V I DE A
S pomocí volně dostupných nástrojů je možné vytvořit během několika minut animace, videa a jiné
instruktážní nebo propagační materiály. Během semináře si účastníci procvičí tvorbu animovaného
příběhu, tvorbu reklamy, komiksu a naučí se zaznamenat veškeré dění na obrazovce do instruktážního
videa. Osmihodinový seminář není určen profesionálním grafikům a animátorům, ale spíše
začátečníkům a všem učitelům, kteří hledají cestu, jak výuku oživit o jednoduché animované výukové
pomůcky a instruktážní videa. Na trhu existuje velké množství výborných programů na profi práci.
Avšak pro základní animace je spíše vhodné použít programy dostupné zdarma a svojí funkčností pro
potřeby škol plně dostačující.
Obsah semináře:
 animace ve výuce a příklady prací žáků
 jak nakreslit a zanimovat svůj vlastní kreslený příběh snímek po snímku
 online animátory bez nutnosti instalovat SW
 jak zaznamenat vaši činnost v počítači a vytvořit tak instruktážní video
 jednoduchá tvorba komiksů a animovaných nebo obrázkových příběhů
 grafické koláže a efekty
Určeno komu:
učitelé ZŠ, SŠ a G
Číslo akce:
3160
Číslo akreditace:
39432/2011-25-915
Termín konání:
úterý 14. a 21. 5. 2013 od 14.00 do 17.15 hod.
(Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.)
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Pavel Hodál
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 1.200 Kč
Cena pro ostatní:
1.460 Kč
(Kurzovné lze hradit z projektu "EU peníze školám")
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Monika Součková, souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
Uzávěrka přihlášek:
7. května 2013

Z O NE R C AL L IS TO – V E K T O R O V Á G R AF IK A
Obsah:
 Základní popis aplikace, podmínky instalace.
 Pracovní prostředí grafického editoru, ovládání.
 Geometrické tvary, křivky, text, tabulky.
 Úprava a manipulace s objekty a efekty.
 Práce se soubory, tisk.
Určeno komu:
MŠ, ZŠ, SŠ
Číslo akce:
3130
Číslo akreditace:
MSMT6235/2012-25-153
Termín konání:
středa 15. a 22. 5. 2013 od 13.00 do 18.00 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Josef Mach
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 1.600 Kč
Cena pro ostatní:
1.940 Kč
(Kurzovné lze hradit z projektu "EU peníze školám")
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Monika Součková, souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
Uzávěrka přihlášek:
9. května 2013
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T V O R B A D UM P O M O C Í S M A R T NO T E BO O KU
1. Tvorba DUMů krok za krokem, požadavky na výstup, databáze výukových zdrojů volně k použití.
2. Jak prezentovat DUM ve výuce, export do jiných formátů, sdílení v rámci školy.
3. Autorská práva – základní informace (používání fotografií, klipartů, informací z učebnic, www,
hudby apod.).
4. Praktická tvorba DUMů.
5. Výměna zkušeností, diskuze.
Vzdělávací akce je určena všem pedagogickým pracovníkům, kteří tvoří digitální učební materiály,
určené k jejich využití při výuce.
Účastníci si vyzkouší, jak tvořit DUM pomocí SMART Notebooku, seznámí se s principy tvorby
DUM, nároky na čitelnost a zobrazení, získají základní informace z oblasti citace a autorských práv
a vyzkoušejí si tvorbu DUM prakticky.
Určeno komu:
učitelé 1. a 2. st ZŠ, SŠ a G
Číslo akce:
3132
Číslo akreditace:
MSMT27625/2012-25-561
Termín konání:
čtvrtek 16. 5. 2013 od 13.00 do 17.15 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Josef Mach
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 800 Kč
Cena pro ostatní:
970 Kč
Kurzovné lze hradit z projektu "EU peníze školám".
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Monika Součková, souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
Uzávěrka přihlášek:
9. května 2013 (po uzávěrce možno volat)

T V O R B A A ÚP RAVA T E X T Ů P O M O CÍ V O L NĚ D O S T UP NÝ C H
AP L I KA C Í
Obsah:
 Přehled volně dostupných textových procesorů pro počítače a tablety.
 Základy práce v textových procesorech Libre Office Writer a Kingsoft Writer.
 Vytvoření ukázkových textových dokumentů.
 Uchovávání, zálohování a sdílení vytvořených textů.
 Cílem této vzdělávací akce je seznámit pedagogické pracovníky se základy práce ve volně
dostupných textových procesorech pro počítače a tablety. Vytvoří si ukázkové textové dokumenty
a seznámí se s problematikou uchovávání, zálohování a sdílení vytvořených prezentací.
Určeno komu:
učitelé MŠ, 1. a 2. st ZŠ, SŠ
Číslo akce:
3161
Číslo akreditace:
MSMT6235/2012-25-153
Termín konání:
čvrtek 23. a 30. 5. 2013 od 13.00 do 17.15 hod.
(Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.)
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Josef Mach
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 1.500 Kč
Cena pro ostatní:
1.820 Kč
(Kurzovné lze hradit z projektu "EU peníze školám")
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Monika Součková, souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
Uzávěrka přihlášek:
16. května 2013
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S V Ě T E L E KT R O N I C KÝ C H KN I H
Obsah:
1. Co je to elektronická kniha – výhody a nevýhody
2. Formáty elektronických knih, jejich otevřenost, uzavřenost, vzájemná převoditelnost
3. Správa elektronické knihovny v programu Calibre – import, export, převod knih, organizace
knihovny, vyhledávání a čtení knih v prostředí programu
4. Kde získat elektronické knihy – volně dostupné knihy a jak je získat
5. Nejznámější české a zahraniční obchody s e-knihami
6. DRM a sociální DRM v e-knihách
7. Čtečky e-knih, jejich typy, výhody a nevýhody
Cílem vzdělávací akce je předat ucelené informace o hitu poslední doby – elektronických knihách.
Čtení elektronických knih se stále více šíří jak mezi žáky, tak i mezi veřejností. Účastníci kurzu získají
potřebné informace, zorientují se v nabídkách čtecích zařízení i v možnostech, kde elektronické knihy
získat a jak s nimi pracovat. Toto téma je zajímavým podnětem zařazení ICT ve výuce, poskytuje
učitelům nové metodické postupy, možnosti a nápady pro výuku a tímto dále rozvíjet jejich znalosti
získané absolvováním kurzů SIPVZ.
Určeno komu:
pedagogickým pracovníkům všech typů škol
Číslo akce:
3176
Číslo akreditace:
MSMT16831/2012-353
Termín konání:
čtvrtek 23. 5. 2013 od 14.00 do 18.15 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 800 Kč
Cena pro ostatní:
970 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Poznámka:
Kurzovné lze hradit z projektu „EU peníze školám“.
Kontaktní osoba:
Dana Koláčková, koláčková@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek:
16. května 2013

NO V É F O RM Y P O M Ů CE K A JE J IC H T V O R BA
Obsah:
 Moderní didaktické pomůcky se zaměřením na multimediální pomůcky.
 Nástroje pro tvorbu multimediálních pomůcek. Přehled možností s využitím online programů,
volně šiřitelného software a komerčních programů.
 Aktivní tvorba videotutoriálů. Metodika tvorby výukových videonávodů. Tvorba scénáře.
Přípravná fáze. Výběr prostředí. Zpracování textové, obrazové, zvukové části. Tvorba komentářů
– jazyk, úprava. Dokončovací fáze, titulky.
 Zpracování pořízeného materiálu, možnosti a prostředky publikování hotových multimediálních
děl. Export. Zveřejnění materiálů na webu školy, na internetu.
 Hotové videonávody: Zdroje hotových videonávodů pro různé předměty. Posouzení kvality
materiálů,.
 Metodika využití videonávodů ve výuce na ZŠ a SŠ. Využití tabletů.
 Poskytnout učitelům základní orientaci v problematice tvorby videonávodů – práce ve výuce
s hotovými návody a tímto dále rozvíjet jejich znalosti získané absolvováním kurzů SIPVZ.
Určeno komu:
pedagogickým pracovníkům všech typů škol
Číslo akce:
3229
Číslo akreditace:
MSMT27625/2012-25-561
Termín konání:
pondělí 27. 5. a 3. 6. 2013 od 9.00 do 13.15 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
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Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 1.500 Kč
Cena pro ostatní:
1.820 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Poznámka:
Kurzovné lze hradit z projektu „EU peníze školám“.
Kontaktní osoba:
Dana Koláčková, koláčková@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek:
20. května 2013

RE DA K Č NÍ S Y S T É M Y V E Š KO L S T V Í
Obsah:
 Co je to redakční systém a jeho využití pro webovou prezentaci
 Představení redakčních systémů – jejich výhody a nevýhody
 Instalace a základní nastavení
 Témata vzhledu
 Tvorba menu a kategorií
 Práce s obrázky
 Uživatelé a oprávnění
 Doplňkové moduly
 Jednoduchá tvorba obsahu
 Redakční systém jako prezentace školy
 Redakční systém ve výuce informatiky – tvorba žákovských blogů
Cílem tohoto semináře je seznámit pedagogické pracovníky s možností redakčních systémů při tvorbě
webové prezentace školy a možnosti využití ve výuce.
Určeno komu:
pedagogickým pracovníkům všech typů škol
Číslo akce:
3175
Číslo akreditace:
11948/2011-25-289
Termín konání:
úterý 28. 5. a 4. 6. 2013 od 14.00 do 18.15 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 1.500 Kč
Cena pro ostatní:
1.820 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Poznámka:
Kurzovné lze hradit z projektu „EU peníze školám“.
Kontaktní osoba:
Dana Koláčková, koláčková@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek:
21. května 2013

V E DE N Í A G E N D Y U ČI T E L E V TA B UL KO V É M P R O CE S O R U
Obsah:
 Co je tabulkový procesor.
 Přehled tabulkových procesorů pro počítače a tablety.
 Základy práce v tabulkových procesorech MS Excel 2010 a LibreOffice Calc, srovnání, rozdíly
osobou aplikací.
 Vytvoření šablon tabulkových dokumentů, které lze využít k vedení agendy učitele.
 Bezpečné ukládání, zálohování a sdílení vytvořených počítačových dat.
 Cílem této vzdělávací akce je seznámit pedagogické pracovníky se základy práce v aktuálních
verzích neužívanějším tabulkových procesorů a jejich využitím k vedení agendy učitele. Vytvoří si
potřebné šablony tabulkových dokumentů a seznámí se s problematikou bezpečného ukládání,
zálohování a sdílení vytvořených počítačových dat.
Určeno komu:
učitelé 1. a 2. st. ZŠ, SŠ
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Číslo akce:
Číslo akreditace:
Termín konání:

3149
MSMT6235/2012-25-153
středa 29. 5. a 5. 6. 2013 od 13.00 do 17.15 hod.
(Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.)
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Josef Mach
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 1.500 Kč
Cena pro ostatní:
1.820 Kč
(Kurzovné lze hradit z projektu "EU peníze školám")
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Monika Součková, souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
Uzávěrka přihlášek:
22. května 2013

G O O G L E – V Y U Ž IT Í V E Š KO L E
Obsah:
 Google – přehled nabízených služeb a možností využití.
 E-mail – nastavení a používání webového rozhraní e-mailového účtu.
 Blog – jednoduché publikování příspěvků na webu.
 Kalendář – organizace času.
 Dokumenty – textové dokumenty (základní formování textu: řezy písma, seznamy, tabulky, formát
písma, záhlaví, zápatí), tabulky (tvorba tabulek, ohraničení, vzorce, formuláře, formát buňky),
formuláře (jednoduché dotazníky a kvízy online), prezentace (tvorba jednotlivých snímků, text,
obrázek a hudba v prezentaci).
 Sdílení dokumentů, skupinová práce v aplikacích Google.
Cílem je poskytnout učitelům nové náměty a možnosti pro výuku, prohloubit jejich znalosti
a dovednosti v oblasti managementu i vedení školy.
Během vzdělávací akce se účastníci seznámí s komplexní nabídkou služeb Google. Tyto online
nástroje jsou k dispozici zdarma a je možné jimi v úplně nebo v omezené míře nahradit běžně
používané kancelářské balíky.
Určeno komu:
pedagogickým pracovníkům všech typů škol
Číslo akce:
3177
Číslo akreditace:
MSMT6235/2012-25-153
Termín konání:
čtvrtek 30. 5. a 6. 6. 2013 od 14.00 do 18.15 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 1.500 Kč
Cena pro ostatní:
1.820 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Poznámka:
Kurzovné lze hradit z projektu „EU peníze školám“.
Kontaktní osoba:
Dana Koláčková, koláčková@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek:
23. května 2013

L M S M O O D L E V E Š KO L E
Obsah:
 Principy a možnosti e-learningového způsobu výuky ve škole.
 Základní přehled možností systému LMS Moodle, základní nastavení prostředí.
 Využití systému LMS Moodle v práci učitele – podpora výuky a tvorba výukových materiálů.
 Praktické ukázky.
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Základní seznámení s principy e-learningového způsobu výuky a s možnostmi využití LMS
Moodle ve škole – zpestření a zefektivnění výuky. Tímto budeme dále rozvíjet jejich znalosti získané
absolvováním kurzů SIPVZ.
Určeno komu:
pedagogickým pracovníkům všech typů škol
Číslo akce:
3227
Číslo akreditace:
MSMT 39381/2012-201-808
Termín konání:
pondělí 3. 6. 2013 od 14.00 do 18.15 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15.
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 800 Kč
Cena pro ostatní:
970 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Poznámka:
Kurzovné lze hradit z projektu „EU peníze školám“.
Kontaktní osoba:
Dana Koláčková, koláčková@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek:
27. května 2013

T V O R B A P RE Z E NTA Č NÍ C H M AT E R I Á L Ů
Obsah:
 Zásady výstižné prezentace.
 Fonty, typy a instalace nových typů písma.
 Příprava podkladů, klipartů, obrázků na internetu, vektorové grafiky.
 MS Word – jednoduchý leták, leták s využitím klipartů, vodotisk v pozadí, základy počítačové
sazby – vícestránková brožura v MS Wordu, šablony prezentací pro MS Word, šablony prezentací
pro MS Word na internetu, Office Online.
 MS Publisher – využití šablon návrhů, návrh publikace, barevného schématu a písma, objekty,
textové pole, tabulky, leták, vizitky, brožury, diplomy, nabídky, pohlednice.
 Zoner Media Explorer – fotoalbum, jiné tematické šablony pro tisk fotografií.
 Zoner Callisto – práce s vrstvami (stručně), tvorba plakátu.
Výstupy: prezentace školy, informační leták, brožura o studiu, vizitky, skládačka pro děti k zápisu,
diplom, pozvánka na školní ples, vstupenka na Akademii školy
(vše nejlépe s vlastními materiály – foto školy, logo apod. pro praktické využití)
Poskytnout učitelům nové metodické postupy, možnosti a nápady pro výuku a dále rozvíjet jejich
znalosti získané absolvováním kurzů SIPVZ.
Určeno komu:
pedagogickým pracovníkům všech typů škol
Číslo akce:
3182
Číslo akreditace:
MSMT16831/2012-353
Termín konání:
úterý 11. 6. a 18. 6. 2013 od 14.00 do 18.15 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 1.500 Kč
Cena pro ostatní:
1.820 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Poznámka:
Kurzovné lze hradit z projektu „EU peníze školám“.
Kontaktní osoba:
Dana Koláčková, koláčková@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek:
4. června 2013
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»

CIZÍ JAZYK A LITERATURA
T Ý D E N N Í IN T E NZ IV NÍ K U R Z A J S R O D IL Ý M M L U V Č ÍM P R O
S T Ř E D NĚ P O K RO Č IL É
V týdenním intenzivním kurzu účastníci prohloubí své komunikativní schopnosti a rozšíří aktivní
slovní zásobu s cílem se co nejvíce přiblížit vyšší jazykové úrovni. Vstupní znalostní úroveň účastníků
se předpokládá „středně pokročilí“ – podle evropského referenční rámce B1. Rozsah: 5 dní po
7 vyučovacích hodinách intenzivní výuky AJ s rodilým mluvčím, celkem 35 vyuč.hodin.
Určeno komu:
pro aprobované ale i pro jazykově neaprobované učitele, kteří s jazykem
přicházejí do styku při suplování, ale i pro obecnou potřebu a ostatní zájemce
Číslo akce:
3240
Číslo akreditace:
MSMT 27625/2012-25-561
Termín konání:
19. 8. – 23. 8. 2013, 9.00 – 15.00 hod.
Místo konání:
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15
Lektor:
Joseph Lee Hoffmann
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 3.000 Kč
Cena pro ostatní:
3.630 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
Uzávěrka přihlášek:
20. června 2013

»

PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA,
DIDAKTIKA, PSYCHOLOGIE
JS M E N A JE D NÉ L O D I
Obsah:
1. seminář: 5 hod
 Úvod do problematiky komunikace
 Důležitost komunikace s rodiči v běžném vyučovacím procesu, ve školních radách, apod.
 Jak předcházet konfliktním situacím ve školním prostředí
 Agresivita – asertivita
 Fyziologické a psychologické projevy zlosti
 Vybrané typologie: Hippokratova humorální, Kretschmerova konstituční, Jungova, Eysenckova
 Poznej sám sebe, zjišťování předpokladů pro dobrou komunikaci, rozvíjení schopnosti dobře
mluvit, přesvědčovat, čelit tlaku, naslouchat potřebám žáků a rodičů.
2.seminář 5 hod
 Problematické typy osobnosti:
a) Narcistně-agresivní typ (charakteristické znaky, projevy, strategie zvládání a jednání, praktická
cvičení)
b) Pedantní typ (charakteristické znaky, projevy, strategie zvládání a jednání, praktická cvičení)
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c) Nepřistupný typ (charakteristické znaky, projevy, strategie zvládání a jednání, praktická
cvičení)
d) Histrionský typ (charakteristické znaky, projevy, strategie zvládání a jednání, praktická cvičení)
e) Bezohledně-agresivní typ (charakteristické znaky, projevy, strategie zvládání a jednání, praktická
cvičení)
f) Úzkostný typ (charakteristické znaky, projevy, strategie zvládání a jednání, praktické cvičení – týká
se nejen rodičů, ale i žáků). Formy zkoušení žáka úzkostného typu.
h) Úzkostně-agresivní typ (charakteristické znaky, projevy, strategie zvládání a jednání, praktická
cvičení)
3. seminář: 5 hod
 Komunikace v krizových situacích – s člověkem emocionálně rozrušeným, pod vlivem drog či
alkoholu, v případě psychotické ataky
 Typologie krizových situací, diagnostika situace, základní komunikační strategie a dovednosti.
 Telefonický a osobní rozhovor, elektronická komunikace.
 Praktické ukázky: kasuistiky, trénink situací ve skupinkách.
Číslo akce:
3181
Číslo akreditace:
18700/2011-25-492
Termín konání:
15. 5., 22. 5. a 29. 5. 2013, 13.00 – 17.00 hod.
(Jedná se o jeden 15 hod seminář rozdělený do tří vyučovacích termínů)
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
RNDr. Marcela Vrbová, Mgr. Alice Studničková
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 1.200 Kč
Cena pro ostatní:
1.452 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
Uzávěrka přihlášek:
7. května 2013

Š IK A N A V E Š K O L N ÍM P R O S T ŘE DÍ A J E J Í ŘE Š E N Í
POZOR – nabízíme odborný seminář s velmi žádaným lektorem Dr. Martínkem
Cílem akce je seznámit pedagogické pracovníky se základními sociálními potřebami dítěte
v návaznosti na projevy šikanujícího chování s nestandardními formami sociometrických šetření ve
třídě a naučit tak účastníky některé techniky na zvládání šikanujícího chování ve skupině.
Určeno komu:
Seminář je určen pro pedagogické pracovníky SŠ, SOŠ a SOU.
Číslo akreditace:
18700/2011-25-492
Termín konání:
pondělí 20. 5. 2013 (9.00 – 15.00 hod.)
Místo konání:
Brno, Hybešova 15,
Lektor:
PaedDr. Zdeněk Martínek
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení:
880 Kč
Cena pro ostatní:
1.065 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
PhDr. Zuzana Sniegoňová, e-mail: sniegonova@sssbrno.cz, tel: 543 426 045
Uzávěrka přihlášek:
10. května 2013
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»

SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY
T E X T Y S E S P O R T O V N Í T E M AT I KO U V E V Ý U CE ČE S KÉ H O J A Z Y K A
A L IT E RAT U RY
Obsah:
Předmětem semináře je využití textů se sportovní tematikou při rozvíjení a procvičování čtenářských
dovedností ve výuce českého jazyka a literatury. Účastníci semináře si rovněž vyzkouší tvorbu
testových úloh ověřujících čtenářské a jazykové dovednosti na autentických sportovních textech, které
jsou pro řadu žáků tematicky velmi atraktivní.
Určeno komu:
učitelé českého jazyka a literatury na ZŠ a SŠ
Číslo akce:
3247
Číslo akreditace:
MSMT6235/2012-25-153
Termín konání:úterý 28. 5. 2013; 9.00 – 12.00 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. František Brož
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 550 Kč
Cena pro ostatní:
670 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ivo Prokeš, e-mail: prokes@sssbrno.cz, tel. 543 426 037
Uzávěrka přihlášek:
21. května 2013

»

PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY
V Y U Ž I T Í I CT V E V Ý U CE P Ř Í RO DO P I S U A B IO L O G IE
Obsah:
 Proč zapojit ICT do výuky přírodopisu
 Nové trendy, využití internetu jako zdroje informační a podpory výuky
 Práce s interaktivní tabulí, práce s obrázky a náčrty
 Projektová výuka v jednotlivých ročnících druhého stupně ZŠ v návaznosti na probírané učivo
včetně příkladů jednotlivých prací a didaktických pokynů k nim
 Metodické pokyny v rámci ICT – časová dotace, doporučený SW, zdroje
 Představení SW jako doplňku učebnice s důrazem na volně dostupné zdroje (freeware) z oblasti
zoologie, botaniky, geologie
 E-learningové portály, zdroje na internetu, seznámení se s různými typy informačních zdrojů pro
výuku přírodopisu na internetu, jako jsou např. www stránky, metazdroje a portály
 Interaktivní učebnice
 Ukázky konkrétních prací žáků a návrhy projektů
Cílem semináře je seznámit účastníky s možností využití internetových zdrojů a výpočetní techniky
při výuce přírodopisu jak v běžné hodině, tak i v projektové výuce. Mezipředmětové vztahy
informatika a přírodopis mohou být využity pro podporu a motivaci žáků v botanice, zoologii,
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anatomii i v geologii. Další rozvíjení dovedností pedagogických
pracovníků,
které získali
absolvováním kurzů SIPVZ.
Určeno komu:
pedagogickým pracovníkům všech typů škol
Číslo akce:
3174
Číslo akreditace:
25791/2010-25-634
Termín konání:
čtvrtek 9. 5. a 16. 5. 2013 od 14.00 do 18.15 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Pavel Hodál
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení:
1.500 Kč
Cena pro ostatní:
1.820 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Poznámka:
Kurzovné lze hradit z projektu „EU peníze školám“.
Kontaktní osoba:
Dana Koláčková, koláčková@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek:
2. května 2013

V IZ U AL IZ A CE P R O S TO RO V Ý C H I NF O RM A CÍ V E V Ý U CE
G E O G R A F IE
Úvod – grafické zpracování prostorových informací – tvorba vlastních map, mapových náčrtů
a schémat, tvorbu mapových kompozic a jejich využití ve výuce
Seznámení s teorií rastrové a vektorové grafiky, s teorií mapových náčrtů a schémat
Využívání a editace mapy z Wikipedie a Open Street Map – editace mapových zobrazení ve formátu
svg.
Využití GoogleEarth pro vizualizaci časoprostorového pohybu
Efektivní využití vybraných webových portálů na bázi GIS
Vytvoření vlastní mapové kompozice pomocí aplikace QuantumGis
Konkrétní ukázky možností využití získaných dovedností ve výuce zeměpisu/geografie
Vypracování vlastní mapové kompozici na vybrané téma pomocí zvolených aplikací
Návrh struktury výukové jednotky s využitím získaných znalostí a dovedností
Cíle:
 prezentovat a seznámit účastníky s možnostmi využití ICT pro vizualizace prostorových dat,
 naučit účastníky vytvářet a editovat různé typy mapových a mapám podobných zobrazení,
 prezentovat účastníkům vybrané příklady využití ICT ve výuce, konkrétní příklady realizovaných
činností,
 seznámit účastníky s možnostmi využití vybraných internetových zdrojů pro tvorbu vlastních map
a mapám podobných zobrazení,
 navrhnout strukturu výukové jednotky s využitím získaných znalostí a dovedností.
Určeno komu:
učitelé 2. st. ZŠ, SŠ a G
Číslo akce:
3172
Číslo akreditace:
MSMT6235/2012-25-153
Termín konání:
úterý 21. a 28. 5. 2013 od 13.30 do 18.30 hod.
(Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.)
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Eduard Pataki
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 1.600 Kč
Cena pro ostatní:
1.940 Kč
(Kurzovné lze hradit z projektu "EU peníze školám")
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Monika Součková, souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
Uzávěrka přihlášek:
14. května 2013
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»

ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA
P E NĚ Ž N Í F O N DY V P Ř ÍS P Ě V K O V Ý C H O RG A NI Z A C ÍC H
Obsah:
 Zásady hospodaření příspěvkových organizací (PO):
o vymezení složek majetku
o náklady (výdaje), výnosy (příjmy) související s činností
o výsledek hospodaření a jeho použití
 Zdroje financování činnosti PO
o dotace a příspěvky na činnost z veřejných rozpočtů
o vlastní výnosy z činnosti PO jako právnické osoby
 Hlavní činnost a hospodářská činnost, daňové povinnosti
 Peněžní fondy PO, tvorba a jejich použití podle zákona o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb:
o fond odměn
o fond kulturních a sociálních potřeb
o rezervní fond ze zlepšených výsledků hospodaření
o rezervní fond z ostatních titulů
o fond reprodukce majetku (investiční fond)
 Specifika hospodaření s FKSP
o rozpočet fondu
o tvorba fondu
o peněžní prostředky FKSP
o majetek pořízený z FKSP
o čerpání fondu podle vyhlášky 114/2002 Sb.
o složitější případy čerpání fondu na základě dotazů posluchačů
Cílem tohoto semináře je informovat ředitele a jejich zástupce o problematice týkající se peněžních
fondů v příspěvkových organizacích a tím zajistit prevenci před případnými chybami a z toho
vyplývajícími sankcemi.
Číslo akce:
3145
Číslo akreditace:
3407/2011-25-210
Termín konání:
9. 5. 2013, 9.00 – 13.30 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Ing. Olga Hanzlová
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 700 Kč
Cena pro ostatní:
850 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
Uzávěrka přihlášek:
2. května 2013

A KT U AL IT Y V Ú ČE T N I CT V Í P Ř ÍS P Ě V KO V Ý C H O RG A N IZ A CÍ I I. –
HO DO N Í N
Obsah:
1. Změny zákonů, zejména zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., a daňové zákony, pokud jejich
účinnosti ovlivňují hospodaření účetních jednotek.
2. Změny v zákoně 250/2000 Sb. – rozpočtová pravidla ÚSC a další zákony, které se promítají do
hospodaření PO s účinností od 1. 1. 2014.
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3. Změny ve vyhlášce 410/2009 Sb. od 1. 1. 2013.
4. Novelizované ČSU:
ČSU 701 Zásady účtování na účtech.
ČSU 704 – Fondy.
ČSU 706 – Opravné položky.
ČSU 707 – Zásoby.
5. Nové české účetní standardy:
ČSU 709 Vlastní zdroje.
ČSU 710 Dlouhodobý majetek.
6. Úprava vnitřní směrnice účetní jednotky podle změn v legislativě.
7. Diskuze k předloženým otázkám.
Určeno komu:
ředitelům MŠ, ZŠ, SŠ, ekonomických pracovníkům škol a školských zařízení
Číslo akce:
55441
Číslo akreditace:
28 543/2011-25-719
Termíny konání:
17. 5. 2013 (pátek). 8.00 – 12.00 hod.
Místo konání:
Hodonín, Dobrovolského 4
Lektor:
Ing. Olga Hanzlová
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 700 Kč
Cena pro ostatní:
850 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
PaedDr. Hana Krojzlová, Drahomíra Ševčíková, e-mail: info@ssshodonin.cz,
tel. 518 353 295. Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových
stránek www.ssshodonin.cz sekce Vzdělávací akce.
Uzávěrka přihlášek:
10. května 2013

V NI T ŘN Í K O NT RO L N Í S Y S T É M V P Ř ÍS P Ě V KO V Ý C H O RG A N I Z A CÍ C H
Cílem tohoto semináře je informovat ředitele a jejich zástupce o problematice týkající se finanční
kontroly v příspěvkové organizaci a tím zajistit prevenci před případnými chybami a z toho
vyplývajícími sankcemi.
1. Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly: zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška,
základní pojmy (orgán veřejné správy, vedoucí orgánu veřejné správy, příkazce operací, správce
operací a hlavní účetní), povinnosti ředitele školy při zajištění vnitřní kontroly, řídící kontrola a interní
audit, transformace obecně platných postupů do vnitřní směrnice
2. Předběžná řídící kontrola: schvalovací postupy dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční
kontrole, způsoby schvalování budoucích výdajů (limitovaný příslib, individuální příslib), možné
personální problémy při zajištění předběžné kontroly
3. Průběžná a následná řídící kontrola: plán kontrolní činnosti, záznamy o provedených kontrolách
(auditní/kontrolní stopa), účetnictví, inventarizace majetku a závazků, kontrola uzavřených smluv
a jejich evidence.
4. Vyhodnocování rizik: soupis možných rizik (rizika zmiňovaná v legislativě, pokyn MF ČR CHJ –
10), zpracování analýzy rizik – ohodnocení dopadu a míry pravděpodobnosti rizik, opatření
k předcházení rizik.
5. Hospodárnost, efektivnost a účelnost: základní definice v zákoně o finanční kontrole a její
rozvedení do vnitřní směrnice, souvislost kritérií „3E“ a zadávání veřejných zakázek, důležitost
definování cíle (účelu) veřejného výdaje
6. Časté nedostatky ve vnitřní kontrole: chyby v průběhu schvalování budoucích operací, nedefinování
efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti, chyby v definování vnitřních kontrolních postupů,
neprovázanost oběhu účetních dokladů s vnitřní kontrolou, realizace veřejných výdajů v rozporu
s „3E“, nesprávné stanovení limitovaného příslibu, nesprávné stanovení předpokládané hodnoty
veřejné zakázky, účetní chyby, chyby při čerpání dotací
7. Závěr – shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy
Určeno komu:
vedoucím pedagogickým pracovníkům
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Číslo akce:
3184
Číslo akreditace:
3407/2011-25-210
Termín konání:
úterý 21. 5. 2013 (9.00 – 15.30 hod.)
Lektor:
Ing. Petr Sikora
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 800 Kč
Cena pro ostatní:
970 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Irena Hrušáková, hrusakova@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek:
14. května 2013

A KT U AL IT Y V H O S P O D A Ř E NÍ A Ú Č T O V Á N Í P O I I . – B ŘE C L AV
Obsah:
Novelizované ČUS pro rok 2013: ČUS 706 Opravné položky, ČUS 707 Zásoby, Nové ČUS 709
Vlastní zdroje, ČUS 710 Dlouhodobý majetek
Fondy v příspěvkových organizacích podle úpravy pro rok 2013
 Peněžní fondy podle zákonů č. 218/2000 Sb. a 250/2000 Sb.
 Tvorba fondů z výsledku hospodaření, tvorba fondů z nákladů
 Způsoby čerpání fondů
 Fond odměn, tvorba a čerpání
 Fond kulturních a sociálních potřeb, rozpočet tvorby a použití fondu
 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření
 Rezervní fond z ostatních titulů – z finančních darů, z nespotřebovaných prostředků ze zahraničí
 Fond reprodukce majetku – zdroje fondu, čerpání, finanční krytí fondu k datu účetní závěrky
 Vnitřní směrnice k hospodaření s fondy.
 Diskuse, dotazy možno zaslat předem.
Doplňková činnost územních příspěvkových organizací
1. Rozsah a obsah činností, které lze provádět v doplňkové činnosti (DČ)
2. Doplňková činnost uvedená ve zřizovací listině PO
3. Živnostenské oprávnění k provozování činností zařazených do DČ
4. Sledování DČ v účetnictví – oddělené sledování nákladů a výnosů
5. Kalkulace výkonů DĆ, rozúčtování společných nákladů
6. Zdaňování výkonů DČ
7. Doplňková činnost v účetní závěrce PO
8. Výsledek hospodaření DČ a jeho použití
9. Dotazy a odpovědi ke složitějším případům
Určeno komu:
ředitelům škol, jejich zástupcům, účetním a dalším zájemcům
Číslo akce:
55462
Číslo akreditace:
28 543/2011-25-719
Termíny konání:
30. 5. 2013 v 9.00 hod.
Místo konání:
Břeclav, 17. listopadu 1a
Lektor:
Ing. Olga Hanzlová
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 700 Kč
Cena pro ostatní:
850 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:
24. května 2013
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S KL A D A S K L A D O V Á E V I DE NC E – H O D O N Í N
Obsah:
Na semináři získáte komplexní informace z oblasti vedení skladu a skladové evidence (od legislativy
přes směrnice až ke kontrolnímu systému), budete informováni o nejčastěji se vyskytujících chybách
a problémech spojených s vedením skladu.
1. Legislativa.
2. Směrnice.
3. Vazba na směrnice jiné (čisticí a mycí prostředky…, HUE).
4. Kontrolní činnost.
5. Hmotná odpovědnost.
6. Pojištění.
7. Vedení skladové evidence - příjem, výdej.
8. Nejčastější chyby.
Určeno komu:
ředitelům MŠ, ZŠ, SŠ, zaměstnancům škol a školských zařízení
Číslo akce:
55458
Číslo akreditace:
28 543/2011-25-719
Termíny konání:
31. 5. 2013 (pátek), 8.00 – 11.15 hod.
Místo konání:
Hodonín, Dobrovolského 4
Lektor:
JUDr. Zuzana Machalová
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 600 Kč
Cena pro ostatní:
730 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
PaedDr. Hana Krojzlová, Drahomíra Ševčíková, e-mail: info@ssshodonin.cz,
tel. 518 353 295. Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových
stránek www.ssshodonin.cz sekce Vzdělávací akce.
Uzávěrka přihlášek:
24. května 2013

AP L I KA CE S P R ÁV NÍ HO Ř ÁD U N A Z Á KL A DN Í CH A S T ŘE D NÍ C H
Š KO L ÁC H
Obsah semináře:
 rozhodování ředitele školy podle školského zákona
 použití správního řádu při rozhodování ředitele školy, kdy postupovat podle správního řádu a kdy
nikoliv
 vlastní správní řízení - zahájení řízení, ústní jednání, podklady pro vydání rozhodnutí, dokazování,
přerušení řízení, zastavení řízení, spis, protokol a jejich náležitosti, doručování dle správního řádu,
překážky při doručování
 účastníci řízení - zaměřeno zejména na případy, kdy účastníkem řízení je nezletilé dítě
 základní otázky přijímacího řízení do základních škol a středních škol - odklad povinné školní
docházky, převedení na jinou ZŠ, SŠ, opakování ročníku aj., zdůvodnění správných postupů
 aktuální problémy z praxe a možnosti řešení, dotazy, diskuse
Účastníci semináře se budou orientovat v právní úpravě správního řízení, užívat správné postupy již
před zahájením správního řízení. Získají potřebné vědomosti pro praktickou aplikaci ustanovení
správního řádu na případy typické pro základní a střední školy.
Určeno komu:
vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Číslo akce:
3232
Číslo akreditace:
dosud v řízení
Termín konání:
čtvrtek 13. 6. 2013 (13.00 – 17.30 hod.)
Lektor:
Mgr. Marta Hromková
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
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Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 800 Kč
Cena pro ostatní:
970 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Irena Hrušáková, hrusakova@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek:
6. června 2013

»

UMĚNÍ A KULTURA
V Ý T VA R NÁ DÍ L NA: L E T N Í DÍ L NA
Obsah:
Letní dílna je dvoudenní výtvarný seminář zaměřený na různé technologie a témata ve výtvarné
výchově. Soustředěná práce tvůrce – pedagoga vede k hlubšímu prožitku a pochopení techniky nebo
daného tématu. Hlavní přínos této akce spočívá ve vlastní tvořivé činnosti účastníků. Jednotlivá témata
– koncepty – jsou rozpracovávány v širším kontextu a vedou k pochopení umění jako nedílné součásti
života člověka, jako způsobu objevování a zkoumání technik jako prostředku komunikace. Lektor
účastníky seznámí se stěžejními uměleckými díly souvisejícími s tématem.
Okruhy letní dílny:
 Představujeme vám beton
Materiál, který nás obklopuje a který jsme donedávna nepovažovali za prvek vhodný pro tvořivou
práci výtvarníka. Naučíme se ho míchat, odlévat do forem, tvořit reliéfy a dekorativní předměty do
zahrady.
 Mozaika do rámu
Rozdělní mozaiky na štípanou a řezanou, seznámení s prací našich mistrů.
Do různých rámů odložených na půdě dáme vzniknout mozaice podle vlastního návrhu.
 Makromozaika
Z kovového lůžka a makromozaiky vytvoříme šperk.
Určeno komu:
učitelům ZŠ, SŠ, ZUŠ, vedoucím volnočasových aktivit a vychovatelům
Číslo akce:
3180
Číslo akreditace:
akreditace v řízení
Termíny konání:
pondělí 19. 8. a úterý 20. 8. 2013 od 8.30 do 15.30 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektor:
Jana Žáčková
S sebou:
účastníci obdrží v červnu informaci, co je vhodné přinést si s sebou.
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení:
2.100 Kč
Cena pro ostatní:
2.550 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
Uzávěrka přihlášek:
17. června 2013
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»

JINÉ NABÍDKY
Š KO L E NÍ ŘI DI Č Ů
Podle zákoníku práce je jednoznačné, že se školení řidičů a ověření znalostí musí zúčastnit každý
zaměstnanec, který fyzicky vozidlo řídí. V praxi to znamená řízení vozidla služebního, ale
i soukromého, které je pro služební cestu použito např. se žákem k lékaři, na soutěže, pro peníze a jiné
služební účely určené vedením školy. Bude záležet pouze na zaměstnavateli, v jakém rozsahu
a obsahu, vzhledem k charakteru vykonávané práce zaměstnancem zabezpečí provedení jeho školení
a po jeho ukončení ověření získaných znalostí. V rámci programu jsou možné individuální konzultace.
Určeno komu:
všem zaměstnancům škol a školských zařízení
Číslo akce:
3070
Číslo akreditace:
vzdělávací program není akreditován
Termín konání:
úterý 7. 5. 2013 (15.00 – 17.00 hod.)
Lektor:
Zdeněk Pernica
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Cena:
400 Kč (Cena vč. DPH, kurz není akreditován.)
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Irena Hrušáková, hrusakova@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek:
2. května 2013
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NABÍDKA SLUŽEB
Oddělení školních výletů nabízí:
N AB Í DK A Š KO L NÍ C H V Ý L E T Ů P RO RO K 2 0 1 3
V ceně výletu zajistíme:
 ubytování a stravování
 pokyny k výletu včetně turistické mapy a informačních materiálů
 výlety na dvě a více nocí vám cenově zvýhodníme
Výlety objednávejte pomocí webového formuláře na www.jmskoly.cz/vylety , který se objeví po
vybrání konkrétního výletu, nebo pošlete závaznou objednávku na e-mail vylety@sssbrno.cz nebo
v tištěné podobě na naši adresu. Bližší informace k jednotlivým výletům vám rádi sdělíme či zašleme.
Kontakty:
Email: vylety@sssbrno.cz
Tel.: 543 426 041, 543 426 042, 543 426 023
NOVINKY
Čokoládový dům: prohlídka Prahy, návštěva muzea čokolády, tvorba vlastního čok. výrobku.
Ekofarma Jalový dvůr: koně, lamy, oslík, domácí zvířata. Jízda na koni a oslu.
Farma Božice: povídání o koních, ukázka, projížďka, bazén se slanou vodou a vířivkou.
Lamacentrum: přímý plný kontakt se zvířaty, krmení, hlazení. Program vede zkušený lektor.
Škoda auto: prohlídka ŠKODA Auto muzea s průvodcem a exkurze do výrobních provozů.
Údolí Wachau: plavba lodí: prohlídka města Krems, plavba lodí do Spitzu, klášter v Melku.
Vídeň – Bratislava: plavba lodí po Dunaji: prohlídka centra Vídně, plavba lodí do Bratislavy.

800 Kč
350 Kč
500 Kč
200 Kč
550 Kč
680 Kč
670 Kč

LYŽAŘSKÉ POBYTY
Beskydy - Soláň: Velké Karlovice, 765 m.n.m., skibus v ceně lyžování.
Dolní Morava: 1110 m.n.m., lyžařský areál 5 minut chůze, šipky, kulečník, společenská místnost.
Jeseníky - Barborka: Praděd 1400 m.n.m., vlek 100 m od chaty, stolní tenis, kulečník, sauna.
Jeseníky - skipark Filipovice: hotel Stará pošta, 780 m.n.m., bazén, sauna, sedačková lanovka.
Karlov p. Pradědem: Ema , 800 m.n.m., bezprostředně u sjezdovek, 4 samostatné bungalovy.
Kouty n. Desnou: hotel Musil, 1095 m.n.m., blízko sjezovky, sleva na skipasy.
Krkonoše: hotel Tetřívek, Velká Úpa, 769 m.n.m., 400 m od 1500 m dlouhé sjezdovky.
Petříkov: Sport Grill, 950 m.n.m., kulečník, stolní tenis, odvoz zavazadel od vlaku, 2 budovy.

360 Kč
390 Kč
390 Kč
440 Kč
2730 Kč
2200 Kč
2800 Kč
430 Kč

ŠKOLY V PŘÍRODĚ
Herálec: hotel Žákova hora, tělocvična, ruské kuželky, společenská místnost, wellness.
Hodonín u Kunštátu: hotel Zámeček, minigolf, stolní tenis, hřiště, prolézačky.
Jedovnice: hotel Riviéra, přímo u rybníka Olšovec, restaurace, ohniště, wifi.
Jevíčko: penzin Eden, bazén, hřiště, kuželky, společenská místnost, zvýhodněná doprava.
Lednice: komfortní penzion Myslivna, krásné vycházky, krytý bazén, prohlídka zámku.
Petříkov - Sport Grill: hřiště, ohniště, bazén, trampolína, stolní tenis, kulečník.
Zderaz: hotel Renospond - hry v přírodě, koupání, vycházky - Toulovcovy maštale.

290 Kč
320 Kč
300 Kč
290 Kč
330 Kč
330 Kč
240 Kč

JEDNODENNÍ VÝLETY
Brno: prohlídka historického centra včetně památek, průvodce.
Dlouhé stráně: prohlídka přečerpávací elektrárny, vstup, průvodce, doprava v ceně.
Dukovany: atomová elektrárna Dukovany, přečerpávací elektrárna Dalešice, doprava v ceně.
Helfštýn: program v podhradí, lukostřelba, paintball, lanový park, doprava v ceně.
Kutná Hora: prohlídka města a vybraných památek, vstupy a průvodce, doprava v ceně.
Olomouc: prohlídka města a pamětihodností, vstupy.

355 Kč
350 Kč
200 Kč
585 Kč
540 Kč
280 Kč
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Osvětim - továrna na smrt: koncentrační tábory Auschvitz a Birkenau, průvodce a doprava.
Praha: prohlídka hlavního města české republiky a jeho nejvýznamnějších památek, průvodce.

650 Kč
350 Kč

VLASTIVĚDNÉ A POZNÁVACÍ VÝLETY NA JEDNU A VÍCE NOCÍ
Adršpach: Teplicko-Adršpašské skály, zámek Opočno, Teplice nad Metují.
Berounsko: Beroun, Karlštejn, Křivoklát, Koněpruské jeskyně, sv. Jan pod Skalou.
Brno: prohlídka města s průvodcem, hrad Špilberk, ZOO, muzea, lanové centrum Jungle park.
Český ráj: Jičín, Prachovské skály, hrad Kost, Trosky. (cena za dvě noci)
Český ráj z Jinolic: Prachovské skály, Rovensko pod Troskami, Trosky, Hrubá Skála.
Dolní Posázaví: Český Štenberk, klášter a zámek Sázava, zámek Konopiště.
Jeseníky - Barborka: Červenohorské sedlo, Velké Losiny – muzeum papíru, zámek.
Jeseníky z Karlova: Velký kotel, Petrovy kameny, Praděd, Karlova Studánka.
Krkonoše: Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Sněžka, Luční bouda, Vlašské boudy.
Kunštát: zámek, Rudka – Jeskyně Blanických rytířů, Lysice – zámek.
Kutná Hora: muzeum stříbra, chrám sv.Barbory, Kostnice, Vlašský dvůr.
Lednice: Lednicko-valtický areál, Janův hrad, zámky Valtice a Lednice, zámecké zahrady.
Litovelsko: Litovel, Mladečské jeskyně, Javoříčko – jeskyně, hrad Bouzov, Olomouc.
Máchovo jezero: Doksy, Bezděz, Provodínské kameny, Česká Lípa. Vhodné pro relax.
Moravský kras: Punkevní jeskyně s plavbou na lodičkách po Punkvě, propast Macocha.
Náchod: Babiččino údolí, zámek Náchod, pevnost Dobrošov, zámek Opočno.
Olomouc: prohlídka města, sv.Kopeček, ZOO, výlet do okolí – Šternberk, Helfštýn.
Pálava – Strachotín: Dolní Věstonice, Pavlovské vrchy, Mikulov, Lednice, Valtice.
Pálava – Mikulov: přechod Pavlovských vrchů, Mikulov, zámek Valtice, plná penze.
Podkrkonoší: Jaroměř, pevnost Josefov, ZOO a safari Dvůr Králové, hospic Kuks.
Rožmberk: hrad Rožmberk, klášter Vyšší Brod, Český Krumlov.
Slavonice: Česká Kanada, Telč, Landštejn, hraniční opevnění, Jindřichův Hradec.
Soláň: Beskydy, Javorníky, Velké Karlovice, Rožnov pod Radhoštěm, skanzeny.
Strážnicko: zámek Strážnice, skanzen lidové architektury, plavba po Baťově kanálu.
Telč: městská památková rezervace, zámek Telč, hrad Roštejn, Javořice, rybník Velkopařezitý.
Telč – Vanov: sportovně-rekreační pobyt, půjčovna loděk, hrad Roštejn a zámek Telč.
Týn nad Bečvou: netradiční výlet s celodenním programem, zážitková pedagogika, outdoor.
Valašsko – Radhošť: Kopřivnice, Štramberk, Frenštát, Pustevny, Rožnov – skanzen.
Veverská Bítýška: vhodné pro rekreaci a adaptační kurzy, údolí Svratky, Brněnská přehrada.
Vysočina: skalní útvary Toulovcovy maštale a Městské maštale u Proseče u Skutče.
Zlatá Koruna: klášter, Kleť, Dívčí Kámen, Český Krumlov, grafitové doly. Vhodné i pro vodáky.
Znojmo, Vranov: památky města, podzemí, zámek Vranov, Hardegg, Vranovská přehrada.
Žďárské vrchy: Žákova hora, Devět skal, Čtyři palice, Tři Studně – Sykovec, Maršovice.

310 Kč
330 Kč
420 Kč
685 Kč
345 Kč
345 Kč
380 Kč
360 Kč
335 Kč
370 Kč
395 Kč
415 Kč
320 Kč
435 Kč
345 Kč
340 Kč
400 Kč
315 Kč
515 Kč
365 Kč
395 Kč
334 Kč
360 Kč
325 Kč
400 Kč
345 Kč
585 Kč
300 Kč
375 Kč
335 Kč
315 Kč
380 Kč
375 Kč
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ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍCH
PROGRAMŮ
1) Přihlašování na vzdělávací programy
Přihlašování je možné:
A. zasláním závazné přihlášky na doručovací adresu (Středisko služeb školám a Zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno)
B. zasláním závazné přihlášky na e-mailovou adresu organizačního garanta příslušného
vzdělávacího programu (prijmeni@sssbrno.cz)


2)

3)

4)
5)

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 vzdělávacího programu.
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.
 Přijetí přihlášek nepotvrzujeme. Vyrozumění obdrží přihlášení zájemci o časových změnách či
o zrušení programu 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.
Úhrada za účast na vzdělávacích programech
Poplatek za účast na vzdělávacím programu je možné zaplatit úhradou faktury vystavené na
základě přihlášky.
Zrušení přihlášky
Přihlášku na vzdělávací program lze ze závažných důvodů zrušit, ovšem písemně a to nejpozději
k datu uzávěrky akce (tj. k závěrečnému datu příjmu přihlášek), jinak bude účastníkovi vyúčtován
účastnický poplatek v plné výši. Při včasném zrušení bude zaplacený účastnický poplatek vrácen
po doručení žádosti o vrácení. Za přihlášeného lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka. Pro
vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a některé náročné typy dalších programů platí doplňující
podmínky uváděné v pozvánkách na tento typ akcí.
Zahájení akce
Prezence účastníků začíná obvykle 30 minut před zahájením.
Certifikace účasti
Účastníci námi nabízených akreditovaných vzdělávacích programů obdrží osvědčení pouze
v případě minimálně 75 procentní účasti.
Prosíme o dodržování uvedených pravidel, termínů a dalších konkrétních pokynů
uváděných v předložené nabídce či v jiných informačních materiálech a pozvánkách.
Za SSŠ Brno
PaedDr. Věra Hlavsová
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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
IČ
DIČ
Akce
Číslo
Název
Termín
Místo konání
Kurzovné
Účastníci
Č. Datum nar.

Příjmení, jméno, titul

Podpis účastníka

1
2
3
4
Platba bude provedena na základě vystavené faktury, kterou hradí škola nebo přímo účastník
z vlastního účtu. Přihlašování na vzdělávací programy je možné zasláním závazné přihlášky na
kontaktní adresu Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno nebo elektronicky na e-mailovou adresu garanta příslušného
vzdělávacího programu. Obě formy přihlášení budou považovány za závazné.
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: ……………………………….

