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Informatika
Úprava fotografií ve volně dostupných programech
Přehled volně dostupných programů a online aplikací pro úpravu fotografií.
 Posouzení kvality fotografie, vyrovnání histogramu.
 Vyvážení barev, úprava barevnosti, jasu a kontrastu.
 Vyrovnání horizontu, ořez, změna velikosti.
 Drobné retuše digitálních fotografií, aplikování efektů.
 Přidání okraje a rámečku, vytvoření panoramatu.
 Prezentace fotografií na internetu, CD či DVD.
 Návrh obalu na CD či DVD, tvorba kalendáře.
Cílem této vzdělávací akce je praktické seznámení pedagogických pracovníků
s možnostmi volně dostupných aplikací pro úpravu fotografií. Získají základní
dovednosti úpravy fotografií, naučí se fotografie prezentovat na internetu, CD či DVD.


Určeno komu:

učitelé MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, SŠ

Číslo akce:

3497

Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

pátek 6. 12. 2013 od 13.00 do 17.15 hod.
pátek 13. 12. 2013 od 13.00 do 17.15 hod.

Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.
Místo konání:

Brno, Hybešova 15, učebna 204

Lektor:

Mgr. Josef Mach

Cena pro pedagogy:

1 500 Kč

Cena pro ostatní:

1 820 Kč

Poznámka:

Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám.

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Součková, souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426
038

Uzávěrka přihlášek:

29. listopadu 2013

MS EXCEL 2010 – pro pokročilé uživatele
Obsah:
 Srovnání verzí aplikace MS Excel.
 Pokročilé operace – praktické aplikace funkcí.
 Vytvoření grafu a práce s grafem.
 Propojení listů, sešitů, aplikací.
 Kontingenční tabulka – možnosti práce s daty.
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Princip použití a vytvoření maker.
 Import, export, tisk.


Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům všech typů škol

Číslo akce:

3443

Číslo akreditace:

MSMT27625/2012-25-561

Termín konání:

úterý 3. 12. 2013 od 13.00 h do 17.15 h
úterý 10. 12. 2013 od 13:00 h do 17.15 h
Seminář je rozdělen do dvou vyučovacích dnů, je nutné se
zúčastnit obou termínů.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Lektor:

Mgr. Silvie Bečvářová

Cena pro pedagogy:

1 500 Kč

Cena pro ostatní:

1 800 Kč

Poznámka:

Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám!

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Adamová, adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Uzávěrka přihlášek:

26. listopadu 2013

Rozšířené základy práce s fotografií
Obsah:
 Základní úpravy fotografií, přehled odborných pojmů v digitální fotografii (vznik
a skladba barev, vyrovnání bílé, jas, kontrast, histogram, expozice, EV, gamma) –
použití Zoner Photo Studia pro individuální a hromadné úpravy snímků.
 Výuka základů fotografování ve škole. Nastavení přístroje, základní režimy
fotografování, fotografování mobilem. Kompozice, perspektiva a expozice. Praktické
cvičení.
 Pokročilé úpravy fotografií – práce s Editorem (ořezy a výřezy, výběry a lokální
úpravy, základní retuše, koláže, vrstva, vkládání textu) a dalšími nástroji pro
vytváření obrazu z více snímků (panorámata, 3D fotografie, pohlednice).
 Jak prezentovat fotografie v počítači – promítání, PDF promítání, DVD promítání
a jejich využití při výuce a vytváření učebních materiálů.
Součástí semináře je fotovycházka, proto je vhodné si s sebou vzít fotoaparát včetně
USB kabelů a náhradních baterií.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům všech typů škol

Číslo akce:

3446

Číslo akreditace:

MSMT27625/2012-25-561

Termín konání:

středa 11. 12. 2013 od 13.00 h do 18.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, učebna 201.
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Lektor:

Mgr. Eduard Pataki

Cena pro pedagogy:

960 Kč

Cena pro ostatní:

1 170 Kč

Poznámka:

Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám!

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Adamová, adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Uzávěrka přihlášek:

4. prosince 2013

Efektivní vytváření cizojazyčných lekcí, cvičení a testů na PC
Obsah:
1. Využití LMS Moodle, možnosti e-learningu a blended learningu v jayzkovém
vzdělávání.
2. Možnosti nastavení cizojazyčného prostředí v Moodle.
3. Vkládání materiálů do Moodle, využití znalostí a materiálů z předchozích kurzů
(prezentace, texty).
4. Využití činností v Moodle pro jazykovou výuku (chat, fórum, slovník, wiki,
workshop).
5. Práce s úkoly v Moodle.
6. Cvičení HotPotatoes a jejich začlenění do Moodle.
7. Možnosti vytváření cizojazyčných testů v Moodle.
8. Nastavení parametrů a vedení semináře.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům všech typů škol

Číslo akce:

3473

Číslo akreditace:

MSMT27625/2012-25-561

Termín konání:

pondělí 13. 1. 2014 od 13.00 h do 18.15 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Cena pro pedagogy:

960 Kč

Cena pro ostatní:

1 170 Kč

Poznámka:

Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám!

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Adamová, adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Uzávěrka přihlášek:

6. ledna 2014

GOOGLE – využití ve škole
Obsah:
1. Google – přehled nabízených služeb a možností využití.
2. E-mail – nastavení a používání webového rozhraní e-mailového účtu.
3. Blog – jednoduché publikování příspěvků na webu.
4. Kalendář – organizace času.
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5. 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).
6. Sdílení dokumentů, skupinová práce v aplikacích Google.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům všech typů škol

Číslo akce:

3504

Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

úterý 21. 1. 2014 od 14.00 h do 18.00 h
úterý 28. 1. 2014 od 14.00 h do 18.00 h

Seminář je rozdělen do dvou vyučovacích dnů, je nutné se zúčastnit obou termínů.
Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Cena pro pedagogy:

1 500 Kč

Cena pro ostatní:

1 820 Kč

Poznámka:

Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám!

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Adamová, adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Uzávěrka přihlášek:

14. ledna 2014

Úprava videa ve volně dostupných programech
Obsah:
 Přehled volně dostupných aplikací pro úpravu videa
 Uložení videa do PC, import z VHS kazety
 Střih videa, přidání efektů, přidání titulků
 Prezentace videa na internet
 Vytvoření nabídky DVD, vypálení DVD
Cílem této vzdělávací akce je praktické seznámení pedagogických pracovníků
s možnostmi volně dostupných aplikací pro úpravu videa. Získají základní dovednosti
úpravy videa, naučí se video prezentovat na internetu či DVD.
Určeno komu:

učitelé MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, SŠ

Číslo akce:

3414

Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

pondělí 2. 12. 2013 od 13.00 do 17.15 hod
pondělí 9. 12. 2013 od 13.00 do 17.15 hod

Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.
Místo konání:

Brno, Hybešova 15, učebna 204
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Lektor:

Mgr. Josef Mach

Cena pro pedagogy:

1 500 Kč

Cena pro ostatní:

1 820 Kč

Poznámka:

Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám.

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Součková, souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426
038

Uzávěrka přihlášek:

25. listopadu 2013

Tvorba DUM pomocí SMART Notebooku
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

Číslo akce:

3506

Číslo akreditace:

MSMT27625/2012-25-561

Termín konání:

čtvrtek 12. 12. 2013 od 13.00 do 17.15 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, učebna 204

Lektor:

Mgr. Josef Mach

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Poznámka:

Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám.

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Součková, souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426
038

Uzávěrka přihlášek:

5. prosince 2013

Geogebra ve výuce matematiky


Úvod – programy DGS a CAS.
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Představení GeoGebry, její přednosti, typy instalací, instalace programu.
 Nástroje GeoGebry, nastavení programu.
 Geometrické zadání, algebraické zadání.
 Nové vlastnosti ve verzi 4.
 GeoGebra 3D.
 GeoGebra na internetu.
 Průběžné procvičování příkladů v GeoGebře.
 Srovnání GeoGebra a další programy DGS.
Umět využívat GeoGebru ve výuce matematiky k účinnějšímu dosažení stanovených
cílů výuky.
Ovládat GeoGebru a vhodně ji využívat ve výuce.
Vytvářet vlastní učební pomůcky v GeoGebře a znát možnosti využití ve výuce.


Určeno komu:

učitelé 2. st. ZŠ, SŠ

Číslo akce:

3429

Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

úterý 7. 1. 2014 od 14.00 do 19.00 hod.
úterý 14. 1. 2014 od 14.00 do 19.00 hod.

Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.
Místo konání:

Brno, Hybešova 15, učebna 204

Lektor:

PhDr. Kateřina Dvořáková

Cena pro pedagogy:

1 600 Kč

Cena pro ostatní:

1 940 Kč

Poznámka:

Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám.

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Součková, souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426
038

Uzávěrka přihlášek:

2. ledna 2014

Jak na animace, reklamu, komiksy a výuková videa
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
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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:

3424

Číslo akreditace:

39432/2011-25-915

Termín konání:

úterý 7. 1. 2014 od 14.00 do 17.15 hod
úterý 14. 1. 2014 od 14.00 do 17.15 hod

Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.
Místo konání:

Brno, Hybešova 15, učebna 201

Lektor:

Mgr. Pavel Hodál

Cena pro pedagogy:

1 200 Kč

Cena pro ostatní:

1 460 Kč

Poznámka:

Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám.

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Součková, souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426
038

Uzávěrka přihlášek:

2. ledna 2014

Adobe Photoshop – úprava digitálních fotografií
Učitelé se naučí pracovat se špičkovým profesionálním grafickým editorem. Seminář je
určen všem, kteří se chtějí zdokonalit v úpravách digitálních fotografií. Důraz je
kladen především na pochopení principů úprav a specifické chování jednotlivých
nástrojů včetně základních nástrojů oprav vad snímků.
Určeno komu:

učitelé SŠ všech aprobací

Číslo akce:

3476

Číslo akreditace:

3407/2011-25-210

Termín konání:

čtvrtek 9. 1. 2014 od 15.00 do 18.30 hod
čtvrtek 16. 1. 2014 od 15.00 do 18.30 hod
čtvrtek 23. 1. 2014 od 15.00 do 18.30 hod

Jedná se o jeden seminář rozdělený do tří vyučovacích termínů.
Místo konání:

Brno, Hybešova 15, učebna 201

Lektor:

Ing Ludmila Brestičová

Cena pro pedagogy:

1 600 Kč
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Cena pro ostatní:

1 940 Kč

Poznámka:

Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám.

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Součková, souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426
038

Uzávěrka přihlášek:

2. ledna 2014

Cizí jazyky a literatura
Burza nápadů v AJ na SŠ
Obsah: Odborný seminář je určen pro učitele AJ na SŠ, případně 2. stupně ZŠ. Je
zaměřený na praktické ukázky drobných i rozsáhlejších aktivit, které pomohou osvěžit
výuku anglického jazyka na střední škole a dovolí studentům odpočinout si na chvíli
od učebnice.
Určeno komu:

učitelům SŠ, 2. stupně ZŠ

Číslo akce:

84014

Číslo akreditace:

neakreditováno

Termín konání:

11. 12. 2013 (13.00 – 16.30 hod.)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Pavel Novák

Cena pro pedagogy:

ZDARMA

Cena pro ostatní:

zdarma

Poznámka:

Akce je hrazena z projektu EdTRANS.

Kontaktní osoba:

PhDr. Zuzana Sniegoňová, sniegonova@sssbrno.cz, tel. 543
426 045

Uzávěrka přihlášek:

6. prosince 2013

Metoda CLIL
Obsah: Odborný workshop je určen pro učitele SŠ s aprobací AJ a další předmět + pro
učitele, kteří aprobaci anglický jazyk nemají a anglicky plynně nehovoří. Obsahem
vzdělávacího programu jsou základní informace o tom, co je to metoda CLIL, různá
hlediska, přehled a úvod do metody, právní normy metody CLIL.
Určeno komu:

pro učitele SŠ

Číslo akce:

84013

Číslo akreditace:

neakreditováno
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Termín konání:

14. 1. 2014, 13.00 - 18.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Tamara Váňová

Cena pro pedagogy:

ZDARMA

Cena pro ostatní:

zdarma

Poznámka:

Akce je hrazena z projektu EdTRANS.

Kontaktní osoba:

PhDr. Zuzana Sniegoňová, sniegonova@sssbrno.cz, tel. 543
426 045

Uzávěrka přihlášek:

19. prosince 2013

Mateřské školy a 1. stupeň ZŠ
Didaktické a prožitkové hry
Obsah: Didaktické a prožitkové hry se řadí mezi aktivity, které podporují zájem žáků
a napomáhají efektivně k učení. Vyučující využívá ke splnění výchovně vzdělávacího
cíle, motivuje jejich pomocí žáky k dobrému výkonu. Didaktické hry učí tím, co se
právě v tom daném okamžiku odehrává, co zkoušíme, a především, co prožíváme.
Určeno komu:

učitelkám MŠ, 1. stupně ZŠ, cizích jazyků, žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami

Číslo akce:

3517

Číslo akreditace:

32943/2010-25-815

Termín konání:

5. 12. 2013, 13.30 – 17.00 hod.

Místo konání:

Blansko, náměstí Svobody 2

Lektor:

PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

550 Kč

Cena pro ostatní:

670 Kč

Kontaktní osoba:

Anna Skoupá, skoupa@sssbrno.cz, tel. 516 410 973, 602 169
157

Uzávěrka přihlášek:

28. listopadu 2013

Jak sledovat a hodnotit pokroky dítěte a efektivně plánovat jeho další rozvoj
Obsah: Účastníci získají nástroj "RoK (rozvoj kompetencí) v mateřské škole", který
mohou využít pro hodnocení vzdělávacích pokroků jednotlivých dětí a k plánování
třídního vzdělávacího programu.
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Určeno komu:

učitelkám MŠ

Číslo akce:

3507

Číslo akreditace:

MSMT62351/2012-25-153

Termín konání:

10. 12. 2013, 8.00 - 15.00 hod.

Místo konání:

Blansko, náměstí Svobody 2

Lektor:

PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Kontaktní osoba:

Anna Skoupá, skoupa@sssbrno.cz, tel. 516 410 973, 602 169
157

Uzávěrka přihlášek:

3. prosince 2013

Vybrané právní otázky v učitelské povolání – MŠ
Obsah:
1. Sociálně–právní ochrana dětí ve vztahu k trestné činnosti. 2. Činnost OSPOD
v řešení trestné činnosti páchané na dětech. 3. Činnost OSPOD v rámci řešení činu
jinak trestného (činu, kterého se dopustily nezletilé děti). 4. Oznamovací povinnost
a postup pedagogů v případě podezření z trestné činnosti. 5. Trestné činy páchané na
dětech a dětmi v MŠ. 6. Vstup policie do MŠ. 7. Kazuistika. 8. Diskuze a odpovědi na
dotazy.
Určeno komu:

učitelkám MŠ

Číslo akce:

55541

Číslo akreditace:

28 543/2011-25-719

Termín konání:

pondělí 2.12.2013, od 13.00 do 16.00 hod.

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Bc. Helena Valíčková, nprap. Petr Zámečník

Cena pro pedagogy:

240 Kč

Cena pro ostatní:

290 Kč

Kontaktní osoba:

PaedDr. Hana Krojzlová, Drahomíra Ševčíková, e-mail:
info@ssshodonin.cz, tel. 518 353 295

Uzávěrka přihlášek:

2. prosince 2013

Dětská kresba, její využití v pedagogické praxi – 2. část
Obsah:
1. Vývoj kresby ve vztahu k vývojovému období dítěte (úroveň emocionální,
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komunikační prostředek, mentální úroveň...).
2. Kvalita jemné motoriky (porucha automatizace pohybů, úroveň motorické
a senzomotorické koordinace), příčiny grafomotorických poruch, kresba
a psychomotorické poruchy, kresba a prostorová orientace, představivost,
pozornost, schopnost vnímat prostorové vztahy.
3. Vizuální představivost (sklápění - obtíže horizontální - vertikální – perspektivní,
tj. "kreslí, to co zná"...).
4. Vizuální realizmus (věková hranice - mezistupeň v duševním vývoji – profil).
5. Řeč a význam barev ve vztahu k psychickému prožívání dítěte – dispozice
dítěte (bázlivé, neprůbojné, vnitřní napětí až sklon k agresivitě), barva a módní
trend, barva + temperament.
6. Kresba + laterární dominance (vztah k SPU).
7. Kresba ve vztahu ke kvalitě prospěchu žáka.
8. Kresba + afektivita, úzkost, vývoj, regres...
9. Vliv kresby na zmírnění napětí dítěte (reedukace).
10. Příklady interpretace dětské kresby.
11. Pozornost.
12. Paměť.
13. Příklady (kasuistiky) interpretace dětské kresby.
Určeno komu:

učitelkám MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatelkám ŠD

Číslo akce:

55495

Číslo akreditace:

neakreditováno

Termín konání:

středa 4.12.2013, od 13.00 do 17.00 hod.

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Svatava Vyhlídalová

Cena pro pedagogy:

650 Kč

Cena pro ostatní:

650 Kč

Kontaktní osoba:

PaedDr. Hana Krojzlová, Drahomíra Ševčíková, e-mail:
info@ssshodonin.cz, tel. 518 353 295

Uzávěrka přihlášek:

4. prosince 2013

Adaptační potíže dítěte předškolního věku
Obsah:
Probíraná témata:
1. Socializační a emoční proces předškolních dětí z hlediska vývojové
psychologie.
2. Navazování prvních vztahů mimo rámec rodiny.
3. Osvojování sociálních rolí.
4. Utváření hodnotové orientace za pomoci vytyčování hranic, osvojování norem
a vzorců chování.

14

5. Čím předškoláka obohacuje dětský kolektiv
6. Jak mohou učitelé a rodiče napomoci k úspěšné adaptaci.
7. Další úskálí spojená s adaptací dítětě.
Určeno komu:

učitelkám MŠ

Číslo akce:

55529

Číslo akreditace:

MSMT-21844/2013-1-582

Termín konání:

pondělí 9.12.2013, od 14.00 do 18.00 hod.

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Lenka Bínová

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Kontaktní osoba:

PaedDr. Hana Krojzlová, Drahomíra Ševčíková, e-mail:
info@ssshodonin.cz, tel. 518 353 295

Uzávěrka přihlášek:

9. prosince 2013

Metody aktivizace a motivace žáků ve vyučovaní na 1. st. ZŠ
Obsah:
1. Výzkumy provedené v této oblasti (dominantní motivy školního učení, obliba
jednotlivých předmětů, důvody neobliby, vývojové křivky atd.), vše z hlediska
školní praxe.
2. Metody a formy práce, průběžné motivační a aktivizační metody.
3. Vytváření pozitivního vztahu dětí k učení.
4. Seznámení s projektovým vyučováním, které tématicky vychází především
z vlastivědy a přírodovědy.
5. Zásobník osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části
vyučovací hodiny.
Zaměření na vlastivědu a přírodovědu.
Určeno komu:

učitelům 1. st. ZŠ

Číslo akce:

55534

Číslo akreditace:

28 543/2011-25-719

Termín konání:

čtvrtek 12. 12. 2013, od 13.00 do 18.00 hod.

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Tomáš Koten

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Kontaktní osoba:

PaedDr. Hana Krojzlová, Drahomíra Ševčíková, e-mail:
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info@ssshodonin.cz, tel. 518 353 295
Uzávěrka přihlášek:

12. prosince 2013

Pedagogika a speciální pedagogika
Modely problémového chování a možnosti jeho řešení
Účastníci si rozšíří kompetence v oblasti řešení nejčastějších poruch chování dětí
školního věku. Seznámí se s různými pohledy na problémové chování dětí v ZŠ a rozšíří
si odborné kompetence v oblasti jejich řešení. Poznají nejčastější formy poruch
chování školního věku (emoční poruchy, rodinně podmíněné poruchy chování,
neurotické rysy, záškoláctví, lhaní, nekázeň, vulgarismy, podvody, agrese). Seznámí se
s hlavními zásadami práce s dětmi s ADHD. Formou workshopu budou účastníci řešit
modelové situace problémového chování.
Obsah:
1. Poruchy chování dětského věku – psychologicky, rodinně podmíněné poruchy
chování, emoční poruchy, úzkosti, strachy, neurotické znaky
2. Syndrom ADHD, ADD, ODD – zásady práce s dětmi s LMD, korekce nežádoucího
chování-impulsivita, poruchy pozornosti, emoční labilita
3. Hlavní zásady s dětmi s poruchou chování
4. Modelové situace problémového chování a jejich řešení – záškoláctví,
podvody, lhaní, krádeže, agrese, agresivita, vulgarismy, posmívání
Určeno komu:

učitelům 1. a 2. stupně ZŠ a speciálních škol

Číslo akce:

3452

Číslo akreditace:

28543/2011-25-719

Termín konání:

čtvrtek 16. 1. 2013 (09.00 – 15.00)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Renata Abrahamová

Cena pro pedagogy:

770 Kč

Cena pro ostatní:

940 Kč

Kontaktní osoba:

Irena Hrušáková, hrusakova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Uzávěrka přihlášek:

9. ledna 2013

Prevence vyhoření
Cílem semináře je poskytnout praktické rady, jak se bránit vyhoření, získání poznatků
o syndromu vyhoření, jeho projevech a možnostech prevence, jak obnovit a udržet
životní energii např. pomocí relaxačního cvičení. Účastníci se naučí mobilizovat své
síly a pod odborným vedením se zamyslí nad svým často vyčerpávajícím rozvrhem a po
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vyjasnění životních priorit se naučí hledat rezervy.
Určeno komu:

učitelům všech typů a stupňů škol

Číslo akce:

3285

Číslo akreditace:

MSMT 39381/2012-201-808

Termín konání:

středa 4. 12. 2013, 13.00 – 18.00 hod

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

RNDr. Marcela Vrbová

Cena pro pedagogy:

650 Kč

Cena pro ostatní:

790 Kč

Kontaktní osoba:

Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.:
543 426 036

Uzávěrka přihlášek:

27. listopadu 2013

Asistent pedagoga u dítěte s SPCH – ADHD, ADD
Rozšiřující kurz pro asistenty pedagoga, který volně navazuje na kurz „ Asistent
pedagoga“. Kurz systematickým a uceleným způsobem zodpovídá otázky z oblasti
specifických poruch chování – ADHD, ADD, které v mnoha případech jsou i sekundárně
přidružené u dětí zdravotně postižených. Kurz je určen primárně asistentům
pracujícím v MŠ a na 1. stupni ZŠ.
 Konkrétní popis projevů – podrobná charakteristika
 Dítě s ADHD, ADD ve škole i doma – chování dětí s ADHD a ADD
 Konkrétní zásady práce s dítětem s ADHD z pozice asistenta
 Spolupráce asistenta pedagoga s vyučujícím
 Korekce nežádoucího chování
 Kazuistiky z praxe, diskuze nad konkrétními otázkami
Určeno komu:

asistentům pedagoga v MŠ a na 1. stupni ZŠ

Číslo akce:

3471

Číslo akreditace:

MSMT- 50056/2012-201-1017

Termín konání:

pondělí 20. 1. 2014, 12.30 – 18.30 hod

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Lenka Bínová

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Kontaktní osoba:

Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.:
543 426 036

Uzávěrka přihlášek:

13. ledna 2014
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Psychomotorické hry v MŠ
1. O psychomotorice obecně (termíny psychomotorika, vývojová specifika)
2. Psychomotorické hry s praktickými ukázkami a vlastním prožitkem
• Mezipředmětové hry – propojení Tv, Vv a Prv s pohybovými hrami
• Hry posilující paměť – Kimovy hry, seznamovací hry
• Hry na rozvoj senzomotorického vnímání – hry na rozvoj pozornosti, vnímání
barev, tvarů a materiálů
• Hry posilující orientaci na vlastním těle – procvičování pravolevé orientace,
spojení oko – ruka
• Hry s pomůckami – noviny, padákovina, šlapáky, chůdy
3. Relaxace obecně (základní pravidla relaxačních cvičení, možnosti použití v běžné
třídě)
4. Druhy relaxačních technik:
• Dechová cvičení – např. hra na dřevorubce, kosení trávy; nácvik plného dechu
(břišní, hrudní a podklíčkový)
• Cvičení napětí a uvolnění – pasivní a aktivní relaxace
• Rytmická relaxace – možnosti a využití ve třídě
5. Autogenní trénink
6. Základy jógy pro děti – základní pozice
Účastníkům kurzu budou zprostředkovány náměty na psychomotorické hry, které
mohou využít v rámci každodenních aktivit s předškoláky. Mohou je využívat jako
prostředek výchovný i vzdělávací. Psychomotorické hry poskytují dětem jednak
uvolnění napětí, pocity radosti z pohybu, jednak také rozšíření či zkvalitnění
dovedností, obohacení po stránce smyslové, řečové, sociální. Seminář bude veden
jako prožitkový. Většinu her si účastníci sami vyzkouší.
Určeno komu:

učitelům MŠ

Číslo akce:

3505

Číslo akreditace:

MSMT-2475/2013-201-128

Termín konání:

pondělí 27. 1. 2014, 13.30 – 18.30 hod

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Renata Abrahamová

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Kontaktní osoba:

Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.:
543 426 036

Uzávěrka přihlášek:

20. ledna 2014
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Humanitní předměty
Moderní aktivizační metody ve výuce ČJ na 2. st ZŠ a SŠ
Program je postavený na konstruktivistické pedagogice a představí převážně metody
žákovy práce s textem. Vyzkoušení metody účastníky semináře pokračuje společnou
analýzou použité metody. Metody jsou lektorem vysvětleny, popsány, lektor sdílí
s učiteli své zkušenosti s využitím příslušné metody. Učitel se učí plánování
a promýšlení učební látky českého jazyka a volbě vhodných učebních činností, metod,
strategií. Pracovat se bude s tématy odpovídajícími aprobaci v názvu semináře.
Metody:
 Alfa box
 INSERT + Pětilístek
 Kooperativní bingo – evropský romantismus
 Ano-ne
 Kostka - metafora
 Skládankové učení – Zákon sudnyj ljudem
 Dvojitý zápisník + Poslední slovo patří mně – M. Horníček – O čtenářství
 Učíme se navzájem, Pyramida údajů
 Párové čtení - Básník
Účastník:
- pozná a osvojí si nové metody aktivního učení
- pojmenovává pozitiva (přínosy i negativa) rizika jednotlivých metod
- nachází další témata, s nimiž by mohl ve vlastních třídách těmito metodami pracovat
Určeno komu:

učitelé 2. st. ZŠ, SŠ

Číslo akce:

3509

Číslo akreditace:

MSMT 34058/2013-1-785

Termín konání:

pátek 6. 12. 2013 od 14.00 do 18.15 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Libor Kyncl

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Poznámka:

Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám.

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Součková, souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426
038

Uzávěrka přihlášek:

29. listopadu 2013

Moderní aktivizační metody ve výuce občanské výchovy na 2. st. ZŠ a SŠ
Program je postavený na konstruktivistické pedagogice a představí moderní metody
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žákovy práce s textem.
 Alfa box – zdravá výživa, oblíbené jídlo, já
 INSERT + Pětilístek
 Kooperativní bingo
 Ano-ne
 Kostka – dodržování zákonů, drogová závislost, rodina, skupina, a. s., sociální síť
 Skládankové učení
 Dvojitý zápisník + Poslední slovo patří mně – bohatství
 Učíme se navzájem, Pyramida údajů
Účastník:
- pozná a osvojí si nové metody aktivního učení
- pojmenovává pozitiva/přínosy i negativa/rizika jednotlivých metod
- nachází další témata, s nimiž by mohl ve vlastních třídách těmito metodami pracovat
Určeno komu:

učitelé 2. st. ZŠ, SŠ

Číslo akce:

3511

Číslo akreditace:

MSMT 34058/2013-1-785

Termín konání:

středa 11. 12. 2013 od 14.00 do 18.15 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Libor Kyncl

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Poznámka:

Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám.

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Součková, souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426
038

Uzávěrka přihlášek:

5. prosince 2013

Moderní aktivizační metody ve výuce dějepisu na 2. st. ZŠ a SŠ
Program je postavený na konstruktivistické pedagogice a představí moderní metody
žákovy práce s textem.
 Alfa box
 INSERT + Pětilístek – Jan Hus
 Kooperativní bingo – Velká Morava
 Ano-ne – Olympijské hry
 Diamant – republika, absolutismus
 Kostka
 Skládankové učení
 Dvojitý zápisník + Poslední slovo patří mně – Marco Polo
 Učíme se navzájem, Pyramida údajů – Jiří z Poděbrad
Účastník:
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- pozná a osvojí si nové metody aktivního učení
- pojmenovává pozitiva/přínosy i negativa/rizika jednotlivých metod
- nachází další témata, s nimiž by mohl ve vlastních třídách těmito metodami pracovat
Určeno komu:

učitelé 2. st. ZŠ, SŠ

Číslo akce:

3512

Číslo akreditace:

MSMT 34058/2013-1-785

Termín konání:

čtvrtek 12. 12. 2013 od 14.00 do 18.15 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Libor Kyncl

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Poznámka:

Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám.

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Součková, souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426
038

Uzávěrka přihlášek:

6. prosince 2013

Moderní aktivizační metody ve výuce humanitních předmětů na 2. st. ZŠ a SŠ
Program je postavený na konstruktivistické pedagogice a představí moderní metody
žákovy práce s textem.
 Alfa box
 INSERT + Pětilístek
 Kooperativní bingo
 Ano-ne
 Kostka
 Skládankové učení
 Dvojitý zápisník + Poslední slovo patří mně
 Učíme se navzájem, Pyramida údajů
 Sněhová koule
Účastník semináře si metody vyzkouší a společně analyzuje.
Pracovat se bude s tématy odpovídajícími aprobaci v názvu semináře.
Účastník:
- pozná a osvojí si nové metody aktivního učení
- pojmenovává pozitiva/přínosy i negativa/rizika jednotlivých metod
- nachází další témata, s nimiž by mohl ve vlastních třídách těmito metodami pracovat
Určeno komu:

učitelé 2. st. ZŠ, SŠ

Číslo akce:

3513

Číslo akreditace:

MSMT 34058/2013-1-785

Termín konání:

čtvrtek 19. 12. 2013 od 14.00 do 18.15 hod.
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Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Libor Kyncl

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Poznámka:

Seminář může být hrazen z projektu EU peníze školám.

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Součková, souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426
038

Uzávěrka přihlášek:

12. prosince 2013

Tělesná výchova a zdravý životní styl
Instruktor lyžování/snowboardingu - základní kurz
Obsah:
Prohloubit znalosti účastníků kurzů:

z teorie a praxe lyžování na běžeckých i sjezdových lyžích
 techniky a metodiky lyžování zaměřené na provádění instruktorské praxe
 seznámit zájemce s vývojem a současným stavem klasických i sjezdových lyžařských
sportů a vést je k soustavnému -sledování lyžařské literatury
 Teorie - přednášky, semináře, video - rozbor
 Praxe - technika, metodika
Cíl: Připravit účastníky kurzu odborně, prakticky i teoreticky vyučovat lyžování na
klasických a sjezdových lyžích.


Prohloubit znalosti účastníků kurzů:

z teorie a praxe snowboardingu
 techniky a metodiky snowboardingu zaměřené na provádění instruktorské praxe
 seznámit zájemce s vývojem a současným stavem snowboardingového sportu a vést
je k soustavnému sledování odborné snowboardové literatury
Cíl: Připravit účastníky kurzu odborně, prakticky i teoreticky vyučovat snowboarding.


Určeno komu:

učitelům TV na školách, pedagogickým pracovníkům, dálším
zájemcům

Číslo akce:

3431

Číslo akreditace:

21844/2013-1-582

Termín konání:

8. - 12.1. 2014

Místo konání:

Suchá Rudná, Jeseníky

Lektor:

PaedDr. Miloš Nezhoda

Cena pro pedagogy:

6 900 Kč
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Cena pro ostatní:

8 350 Kč

Poznámka:

Střediska pro výcvik: Suchá Rudná, Karlov, Petráky

Kontaktní osoba:

Michal Slezák, slezak@sssbrno.cz, tel: 543 426 052

Uzávěrka přihlášek:

18. prosince 2013

Instruktor lyžování/snowboardingu - doškolovací kurz
Obsah:
 Prohloubit znalosti účastníků kurzů:

z teorie a praxe lyžování na běžeckých i sjezdových lyžích
 techniky a metodiky lyžování zaměřené na provádění instruktorské praxe
 seznámit zájemce s vývojem a současným stavem klasických i sjezdových lyžařských
sportů a vést je k soustavnému
 sledování lyžařské literatury
Teorie - přednášky, semináře, video - rozbor
- Praxe - technika, metodika
Cíl: Připravit účastníky kurzu odborně, prakticky i teoreticky vyučovat lyžování na
klasických a sjezdových lyžích.


Prohloubit znalosti účastníků kurzů:

- z teorie a praxe snowboardingu
- techniky a metodiky snowboardingu zaměřené na provádění instruktorské praxe
-seznámit zájemce s vývojem a současným stavem snowboardingového sportu a vést
je k soustavnému sledování odborné snowboardové literatury
Cíl: Připravit účastníky kurzu odborně, prakticky i teoreticky vyučovat snowboarding.
Určeno komu:

učitelům TV na školách, pedagogickým pracovníkům, dálším
zájemcům

Číslo akce:

3432

Číslo akreditace:

21844/2013-1-582

Termín konání:

8. - 11.1. 2014

Místo konání:

Suchá Rudná, Jeseníky

Lektor:

PaedDr. Miloš Nezhoda

Cena pro pedagogy:

4.450 Kč

Cena pro ostatní:

5.400 Kč

Poznámka:

Střediska pro výcvik: Suchá Rudná, Karlov, Petráky

Kontaktní osoba:

Michal Slezák, slezak@sssbrno.cz, tel: 543 426 052

Uzávěrka přihlášek:

18. prosince 2013
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Školský management a ekonomika
Právní poradna – Nový občanský zákoník platný od 1.1.2014 – dopady do
školství
Obsah:
- úplně nová terminologie - právní osobnost, svéprávnost, pacht, výprosa, závdavek,
přestavek v pracovněprávních vztazích, ve smlouvách, v daních, v účetnictví,
- základní zásady a výklad s dopadem na řešení každodenních právních jednání
v zaměstnání, rodině, s rodiči, dodavateli atd.
- od 1. 1. 2014 změny u nájemních smluv a smluv u účtu,
- změny při uzavírání smluv - kupní smlouva, smlouva o dílo - záruky,
- zastupování - kdo za koho může jednat,
- vztah do rodinného práva - získávání svéprávnosti před 18. rokem, zastupování
nezletilých, názor dítěte od 12 let, příbuzenství, švagrovství, rodinný závod,
- budova součástí pozemku - ne vždy, výhrada stroje zabudovaného v budově –
dopady na účtování, odpisy.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ

Číslo akce:

55467

Číslo akreditace:

28 543/2011-25-719

Termín konání:

pátek 6.12.2013, od 8.00 do 12.00 hod.

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

JUDr. Zuzana Machalová

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Kontaktní osoba:

PaedDr. Hana Krojzlová, Drahomíra Ševčíková, e-mail:
info@ssshodonin.cz, tel. 518 353 295

Uzávěrka přihlášek:

6. prosince 2013

Řízení, spolupráce a týmová práce ve škole
(původně Manažerská kvalita - profesní rozvoj řídícího pracovníka ve školství)
Obsah:
MANAŽERSKÉ KOMPETENCE
 Požadavky na psychosociální chování úspěšného manažera
 Charakteristiky dobrého manažera ve školství
 Problémy školských manažerů
 řízení vlastního profesního vývoje
 Management vlastního vývoje k dosažení manažerských kompetencí
ŘÍZENÍ STRATEGIE ŠKOLY
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kompetence k řízení strategií
ŘÍZENÍ LIDÍ
 kompetence k řízení lidí – co umím a zvládám
 problémy výběru lidí
 komunikativní kompetence
ŘÍZENÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 řízení profesního vývoje učitelů
 řízení změny vzdělávání
ŘÍZENÍ KONTROLY
 diagnostika
 evaluace
 kontrola
ŘÍZENÍ INFORMACÍ
 řízení informací uvnitř školy
 řízení informací vně školy
 Public relations a image školy
Orientace v současném pojetí pedagogiky pro zlepšení kvality řízení vzdělávání,
seznámení se současnými trendy, zvládnutí praktických cest, jak vyladit charakter
vzdělávání ve škole, interaktivní výcvik v orientaci v současných strategiích moderní
pedagogiky, nácvik dovednosti umět rozlišovat kvalitu vzdělávání a provádět její
hodnocení na základě konkrétních vyučovacích hodin - „umět vidět, co se ve
vyučování děje a k čemu děje směřují“ – zejména zkvalitnění kontrolní a hospitační
činnosti ředitelů


Určeno komu:

pro vedoucí pracovníky všech typů škol

Číslo akce:

3515

Číslo akreditace:

28543/2011-25-719

Termín konání:

čtvrtek 12. 12. 2013 (9.00 – 15.30)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Miroslav Hanzelka

Cena pro pedagogy:

980 Kč

Cena pro ostatní:

1 200 Kč

Kontaktní osoba:

Irena Hrušáková, hrusakova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Uzávěrka přihlášek:

5. prosince 2013

Příprava ke konkurznímu řízení
Obsah:
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům všech typů škol, kteří se
chtějí ucházet o místo ředitele škol a školských zařízení, je vhodný i pro vedoucí
pracovníky, kteří ve své funkci začínají.
Obsah programu je rozdělen do 6 vyučovacích hodin a je složen z těchto oblastí:
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· analýza základních právních předpisů upravující oblast školství a činnosti ředitele
· postupy a kompetence vedoucí k úspěšnému řízení (řízení lidí, řízení vzdělávání,
řízení zdrojů, řízení informací, řízení kontroly)
· odpovědi na konkrétní otázky „Jak uspět ve funkci ředitele?“
Hlavním cílem vzdělávacího semináře je získat kompetence, znalosti a orientaci
v oblasti řízení školy a školského zařízení.
Určeno komu:

uchazečům o vykonávání funkce ředitele školy nebo
školského zařízení

Číslo akce:

3437

Číslo akreditace:

MSMT- 50056/2012-201-1017

Termín konání:

pátek 31. ledna 2014 (9.00 – 14.00)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

RNDr. Bc. Pavel Faltýsek

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Kontaktní osoba:

Irena Hrušáková, hrusakova@sssbrno.cz, tel 543 426 029

Uzávěrka přihlášek:

27. ledna 2014

Aktuality v účetnictví PO – Závěrka roku 2013
1. Úprava účetní závěrky podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009
Sb. v platném znění
2. Účetní případy před sestavením účetní závěrky, aby nebyl porušen požadavek
zákona o účetnictví v § 7:
- uplatnění ČÚS 701 – 710
- případy časového rozlišování a dohadné účty,
- použití finančních fondů před sestavením účetní závěrky,
- dokončení inventarizace a vypořádání inventarizačních rozdílů,
- výpočet a zaúčtování daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za rok
2013 a prokázání, že byla použita úspora daňové povinnosti za rok 2010. 3. Sestavení
účetní závěrky, kontrola formální a věcné správnosti, oprava případných účetních
chyb.
4. Uzávěrka účetnictví za rok 2013 podle ČÚS 702.
5. Příprava podkladů ke schválení účetní závěrky podle vyhlášky 220/2013
6. Otevření účetního období 2014, změny v legislativě pro rok 2014, pokud budou
k dispozici.
7. Diskuse.
Určeno komu:

vedoucím pedagogickým pracovníkům všech škol

Číslo akce:

3287

Číslo akreditace:

28543/2011-25-719
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Termín konání:

pátek 6. 12. 2013 od 9.00 do 13.15 hod

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Olga Hanzlová

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Kontaktní osoba:

Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.:
543 426 036

Uzávěrka přihlášek:

29. listopadu 2013

Aktuality v účetnictví PO - Závěrka roku 2013
1. Úprava účetní závěrky podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009
Sb. v platném znění
2. Účetní případy před sestavením účetní závěrky, aby nebyl porušen požadavek
zákona o účetnictví v § 7:
- uplatnění ČÚS 701 – 710
- případy časového rozlišování a dohadné účty,
- použití finančních fondů před sestavením účetní závěrky,
- dokončení inventarizace a vypořádání inventarizačních rozdílů,
- výpočet a zaúčtování daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za rok
2013 a prokázání, že byla použita úspora daňové povinnosti za rok 2010.
3. Sestavení účetní závěrky, kontrola formální a věcné správnosti, oprava případných
účetních chyb.
4. Uzávěrka účetnictví za rok 2013 podle ČÚS 702.
5. Příprava podkladů ke schválení účetní závěrky podle vyhlášky 220/2013
6. Otevření účetního období 2014, změny v legislativě pro rok 2014, pokud budou k
dispozici.
7. Diskuse.
Určeno komu:

vedoucím pedagogickým pracovníkům všech škol

Číslo akce:

3480

Číslo akreditace:

28543/2011-25-719

Termín konání:

pondělí 16. 12. 2013 od 9.00 do 13 hod.

Místo konání:

Vyškov, Brněnská 7

Lektor:

Ing. Olga Hanzlová

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Poznámka:

Tradičně bude prostor pro řešení konkrétních dotazů

Kontaktní osoba:

Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 543 426 052
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Uzávěrka přihlášek:

10. prosince 2013

Praktické příklady z daně z příjmů příspěvkových organizací
• ÚVOD
Specifické postavení PO – daňové úlevy
• ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Č. 586/1991 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ
Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů právnických osob
Společná ustanovení
• DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
Specifická úprava zdanění příspěvkových organizací - co je předmětem daně u PO
Hlavní činnost a doplňková činnost, vliv zřizovací listiny a hospodářského výsledku
jednotlivých činností na daňové povinnosti PO
Základní princip při zdanění PO
Typické náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů – příklady
Typické neuznatelné náklady - příklady
Požadavky na vedení účetnictví PO vyplývající ze zákona o daních z příjmů
Náklady společné pro zdaňované a nezdaňované činnosti
Daňové odpisy versus účetní odpisy hrazené z dotace zřizovatele
Zjištění podílu nákladů připadajících na činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů
• PŘÍKLADY VYPLNĚNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ PO
MŠ s pronájmem nebytových prostor v hlavní činnosti
ZŠ s pronájmem nebytových prostor a doplňkovou činností
Zjištění výsledků podle jednotlivých činností (ZŠ, ŠD, ŠJ a doplňková činnost)
Daňová úspora, její použití a prokazování použití
Příklad zvýšení základu daně o nevyužitou úsporu daně
• ZÁVĚR
Shrnutí, odpovědi na otázky
Určeno komu:

vedoucím pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ

Číslo akce:

3301

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

úterý 10. 12. 2013 od 13.00 do 18.00 hod

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Pavla Dvořáková

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Kontaktní osoba:

Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.:
543 426 036

Uzávěrka přihlášek:

3. prosince 2013
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Tvorba nového spisového řádu a spisového a skartačního plánu dle vyhlášky
č. 259/2012
Seminář Tvorba nového spisového řádu a spisového a skartačního plánu dle vyhlášky
č. 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby bude navazovat na předchozí
semináře, které byly určené vedoucím zaměstnancům škol a školských zařízení
s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního
stravování.určen pro následující pozice:- zaměstnance, kteří mají na starosti
podatelnu nebo výpravnu, - zaměstnance, kteří vedou podací deník nebo pracují
s elektronickým systémem spisové služby, - zaměstnance, kteří mají na starosti
spisovnu, -zaměstnance, kteří mají za úkol vypracovat spisový řád nebo aktualizovat
spisový a skartační řád. Zaměstnanci mateřských škol, výchovných a ubytovacích
zařízení a zařízení školního stravování se také mohou zúčastnit. Upozorňujeme však,
že tyto povinnosti se na ně nevztahují a jejich aktivity v tomto směru jsou pouze
dobrovolné.
Určeno komu:

pracovníkům ZŠ a SŠ

Číslo akce:

3283

Číslo akreditace:

18700/2011-25-492

Termín konání:

středa 11. 12. 2013 od 13.00 do 18.00 hod

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Jiří Sedlický

Cena pro pedagogy:

660 Kč

Cena pro ostatní:

800 Kč

Kontaktní osoba:

Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.:
543 426 036

Uzávěrka přihlášek:

4. prosince 2013

Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích
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
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• 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

Číslo akce:

3510

Číslo akreditace:

3407/2011-25-210

Termín konání:

pondělí 20. 1. 2014 (9.00 – 15.30)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Petr Sikora

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Kontaktní osoba:

Irena Hrušáková, hrusakova@sssbrno.cz, tel 543 426 029

Uzávěrka přihlášek:

15. ledna 2014
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Umění a kultura
Výtvarná dílna: Dárek na poslední chvíli aneb Svíčka se dá dát jako dárek
každému
Svíčky parafinové – lité (do skleničky, kelímku, ruličky od papíru)
 Gelové – lité do skleničky (do gelu zalitá dekorace – kamínky, kávová zrna, koření –
badián, skočice, hřebíček, atd.
 Z voskových plátů s ornamentem
 Parafínové nebo včelí vosk - lité do formiček od vánočního cukroví (srdíčka,
hvězdičky, stromečky, atd.
 Parafínové nebo včelí vosk - lité do přírodnin (vaječných skořápek,ořechových
skořápek (plavou v nádobě s vodou, barevné)
 Konzumní parafínové zdobené barevnými pláty z včelího vosku
 Svíčky s decoupage – dekorativní, svíčky malované barvami na vosk
 Zápichy voskové , vrstvené svíčky, odrátkované svíčky
S sebou: vánoční formičky na cukroví i vykrajovací, menší nepotřebnou skleničku na
gelovou svíčku, pár koření – hřebíček, badyán, kostičky pomerančové kůry, pár
korálků na navlečení na drátek. Ostatní materiál je v ceně semináře.


Určeno komu:

učitelkám ZŠ, vychovatelkám ŠD a volnočasových aktivit

Číslo akce:

3319

Číslo akreditace:

50056/2012-201-1017

Termín konání:

pondělí 2. 12. 2013 od 14.00 do 17.00 hod

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Ing. Arch Jana Vašíčková

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Kontaktní osoba:

Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.:
543 426 036

Uzávěrka přihlášek:

obratem
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Nabídka služeb
Nabídka školních výletů a exkurzí
Exklusivní nabídka - Lyžařský pobyt –Kouty nad Desnou
Cena: 1740 Kč / osoba původní cena 2200 Kč Lastminute sleva 21%
Termín: od pondělí 6. 1. do neděle 12. 1. 2014.
 Ubytování s plnou penzí.
 Přímo u skiareálu Kouty, 1100 m.n.m., nejdelší sjezdovka na Moravě 3050 m.
 Celková délka sjezdovek 11,5 km.
 Na přání vám zajistíme lyžařské i snowboardové instruktory.
 Na přání vám zajistíme autobusovou dopravu.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese zboril@sssbrno.cz nebo na tel.:
543 426 041.

Osvětim – nacistický koncentrační tábor
V roce 2014 pro vás připravujeme další řadu poznávacích exkurzí do Osvětimi a Březinky,
umožníme vám tak nahlédnout do hrůzostrašných dějin druhoválečné Evropy.
Cena : 650 Kč / osoba (při cestě z Brna)
V ceně exkurze: doprava, průvodce.
Volné termíny:
 12., 20. a 24. března 2014
 9., 14., 15., 17. a 24. dubna 2014
 15. května 2014

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese prochazkova@sssbrno.cz nebo
na tel. 543 426 042.
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Závazné pokyny pro účastníky vzdělávacích programů
1)
A.
B.







2)

3)

4)
5)

Přihlašování na vzdělávací programy
Přihlašování je možné:
zasláním závazné přihlášky na doručovací adresu (Středisko služeb školám a Zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno)
zasláním závazné přihlášky na e-mailovou adresu organizačního 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 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

33

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: ……………………………….
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