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INFORMATIKA
Jak na animace, reklamu 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

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 1. a 2. st. ZŠ, gymnázií a SŠ

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

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:

3. ledna 2014
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Geogebra ve výuce matematiky










Úvod – programy DGS a CAS.
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.

Určeno komu:

učitelé 2. st. ZŠ, SŠ

Číslo akce:

3429

Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

úterý 7. 1. a 14. 1. 2014, 14.00 - 19.00 hod.
(Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou
vyučovacích termínů.)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. 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

Adobe Photoshop – úprava digitálních fotografií I.
Blok 1

základy fotografování, digitální fotoaparát – práce, parametry, režimy

úvod do zpracování digitálního obrazu, teoretické základy

vektor, bitmapa, barevná hloubka, rozlišení, barevné modely a barevné prostory

základní aplikace pro zpracovaní digitální fotografie - Adobe Photoshop, Adobe Bridge,
camera RAW - a jejich potenciál

archivace fotografií, hromadné zpracování negativů, konverze do jiných formátů

uživatelské rozhraní Adobe Photoshop - 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

převod do černobílé škály - základní způsoby převodu , další plošné úpravy
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Blok 3

doostřování fotografií a snižování digitálního šumu - optimální způsoby ostření a snižování
šumu

využití pomocných nástrojů Photoshopu - Grain Surgery, Noise Ninja

využití digitálního fotografování ve školní praxi

využití rastrové grafiky při tvorbě výukových materiálů

příprava fotografií pro cílové médium - optimalizace fotografií pro tisk, web, e-mail,
projekce
Určeno komu:

učitelé SŠ

Číslo akce:

3476

Číslo akreditace:

3407/2011-25-210

Termín konání:

čtvrtek 9. 1. a 16. 1. a 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

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

Efektivní vytváření cizojazyčných lekcí, cvičení a testů na PC
Využití LMS Moodle, možnosti e-learningu a blended learningu v jazykovém 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 kurzu.
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 do 18.15 hod.
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Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Cena pro pedagogy:

960 Kč

Cena pro ostatní:

1170 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

Tvorba efektních prezentací
Základy práce v prezentačních programech LibreOffice Impress a Kingsoft Presentation.
Vytvoření ukázkových efektních prezentací.
Uchovávání, zálohování a sdílení vytvořených prezentací.
Přehled volně dostupných prezentačních programů pro počítače a tablety.
Cílem této vzdělávací akce je seznámit pedagogické pracovníky se základy práce ve volně
dostupných prezentačních programech pro počítače a tablety. Vytvoří si ukázkové efektní
prezentace a seznámí se s problematikou uchovávání, zálohování a sdílení vytvořených
prezentací.
Určeno komu:

učitelé 1. a 2. st. ZŠ, SŠ

Číslo akce:

3501

Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

pondělí 13. 1. a 20. 1. 2014 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 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
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Uzávěrka přihlášek:

6. ledna 2014

Dětské programovací jazyky na 1. stupni ZŠ
1. Pozice algoritmizace a programování v ŠVP. Metodika výuky algoritmizace na 1. stupni ZŠ –
úvodní praktické ukázky z běžného života
2. Dětské programovací jazyky – přehled, rozbor vhodnosti použití pro žáky na 1. stupni ZŠ,
možnosti zařazení v jednotlivých ročnících (Karel, Baltík, Petr, online nástroje a další).
Programovací jazyk Karel – přímý režim, programovací režim – základní příkazy. Seznámení
s programem Baltík – Baltíkovy předměty, scéna, čarování, základní příkazy. Možnosti účasti
v soutěžích v oblasti algoritmizace a programování pro děti této věkové kategorie.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům na 1. stupni ZŠ

Číslo akce:

3525

Číslo akreditace:

MSMT16831/2012-353

Termín konání:

úterý 14. 1. 2014 od 8.00 do 12.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 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:

8. ledna 2014

Jak efektivně zapojit počítač do výuky cizích jazyků
Seminář je zaměřen na možnosti využití ICT ve výuce cizích jazyků. Účastníci se seznámí a
naučí pracovat s volně dostupnými programy, které mohou využít při tvorbě interaktivních
cvičení, testů či pro zpestření běžné výuky cizích jazyků. Rovněž se seznámí s možnostmi
využití aplikací Google a s využitím internetových zdrojů pro svou výuku.
TEMATICKÉ OKRUHY semináře (8 vyučovacích hodin):

Facilitovaná diskuse účastníků o dosavadním využití ICT ve výuce

PPP a její využití ve výuce cizích jazyků

Využití programu „Hot Potatoes“

Google aplikace – dokumenty, formuláře, weby

Využití internetových zdrojů - zajímavé webové stránky

Seznámit s možnostmi využití ICT ve výuce cizích jazyků – obecně

Prezentovat metodické materiály a pomůcky a podpořit jejich využívání ve výuce

PPP – tvorba a využití
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Hot potatoes – tvorba interaktivních cvičení a jejich využití nejen při práci v učebně ICT.
Využití Google aplikací – dokumenty, formuláře, weby, atd.
Tvorba pracovních listů a testů
Seznámit účastníky s možnostmi využití internetových zdrojů
Shrnout vlastní zkušenosti účastníků s využitím ICT ve výuce a nabídnout další možnosti

Určeno komu:

učitelé 1. a 2. st ZŠ, SŠ a G

Číslo akce:

3469

Číslo akreditace:

39432/2011-25-915

Termín konání:

středa 15. a 22. 1. 2014 od 14.00 do 17.15
hod.
(Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou
vyučovacích termínů.)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Kateřina Bílá

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:

8. ledna 2014

Google – využití ve škole
1.
2.
3.
4.
5.

6.

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.

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 do 18.00 hod.
úterý 28. 1. 2014 od 14:00 do 18:00 hod.
Seminář je rozdělen do dvou vyučovacích

9

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

Podpora výuky odborných předmětů za použití ICT










Úvod do problematiky vzdělávání žáků s využitím infor. a komunik. technologií
Možnosti použití informačních a komunikačních technologií v jejich vzdělávání
Zaměření na výuku odborných předmětů, učňovských a studijních oborů
Možnosti tvorby elektor. výukových materiálů. Zohlednění cílové skupiny uživatelů
Příprava učitele na hodinu
Práce s výukovými materiály v hodině (ve třídě, ve specializované učebně)
Rozbor předvedených ukázek, vzhledem k cílové skupině, diskuze
Možnosti domácí přípravy žáků
Ověřování znalostí žáků

Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům všech typů škol

Číslo akce:

3526

Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

pátek 24. 1. 2014 od 12.00 do 17.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Cena pro pedagogy:

960 Kč

Cena pro ostatní:

1170 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:

17. ledna 2014
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Tablet jako pomocník učitele
Co jsou tablety a jaké jsou jejich možnosti využití v práci učitele.
Základy práce s tablety v prostředí Apple iOS a Google Android. Ovládání tabletu a spouštění
základních aplikací.
Přehled dostupných programů pro tablety a ukázky jejich využití v práci učitele.
Ukládání dat. Přenos dat mezi mobilním telefonem, tabletem a počítačem.
Doporučené příslušenství. Základní péče a ošetřování tabletu. Bezpečnostní rizika při
používání tabletu.
Cílem této vzdělávací akce je seznámit pedagogické pracovníky s možností využití malého
přenosného počítače – tabletu jako každodenního pomocníka učitele. Seznámí se s prostředím
operačních systémů Apple iOS, Google Android. Získají přehled dostupných programů pro
tablety a inspiraci pro jejich využití ve své práci.
Určeno komu:

učitelé 1. a 2. st ZŠ, SŠ a G

Číslo akce:

3499

Číslo akreditace:

MSMT27625/2012-25-561

Termín konání:

pondělí 27. 1. 2014 od 13.00 do 17.15 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

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:

20. ledna 2014

Bezplatné programy pro výuku na 1. stupni ZŠ
Přehled bezplatných grafických programů pro kreslení a úpravu obrázků, vytváření
dvojrozměrných animací, prohlížení obrázků a fotografií, provádění základní úpravy fotografií.
Online aplikace pro všestranný rozvoj žáků vhodné i pro domácí přípravu žáků a opakování
učiva.
Cílem této vzdělávací akce je seznámit pedagogické pracovníky s bezplatnými výukovými
programy, grafickými programy a online aplikacemi pro všestranný rozvoj žáků na 1. stupni ZŠ.
Současně jim budou nabídnuty dostupné online aplikace vhodné i pro domácí přípravu žáků
a opakování učiva.
Určeno komu:

učitelé 1. st ZŠ, koordinátorům ICT

Číslo akce:

3502
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Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

pondělí 3. 2. 2014 od 13.00 do 17.15 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

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:

27. ledna 2014

Vizualizace prostorových informací ve výuce geografie















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.
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:

3481

Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

středa 5. 2. a 12. 2. 2014 od 13.00 do 18.00
hod.
(Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou
vyučovacích termínů.)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15
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Lektor:

Mgr. Eduard Pataki

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. ledna 2014

Využití ICT v předškolní výchově
1. Úvod do problematiky – možností využití – rozvoj motoriky, kompenzace poruch, diagnostika,
speciální pedagogika, příprava podkladů.
2. Přehled vhodných počítačových aplikací pro práci s dětmi předškolního věku včetně využití
on-line aplikací.
3. Seznámení s možnostmi vhodného technologického vybavení pro předškolní zařízení včetně
využití interaktivních tabulí a dalších zařízení.
4. Specifika využití ICT pro předškolní děti - pozitiva, negativa.
5. Tvorba materiálů – práce s konkrétními aplikacemi, přehled možností.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům v MŠ

Číslo akce:

3527

Číslo akreditace:

MSMT16831/2012-353

Termín konání:

čtvrtek 6. 2. 2014 od 15.00 do 19.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

960 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:

30. ledna 2014
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Tvorba DUM pomocí Smartbooku
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:

3500

Číslo akreditace:

MSMT27625/2012-25-561

Termín konání:

pondělí 10. 2. 2014 od 13.00 do 17.15 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

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:

3. února 2014

Použití ve třídách s žáky s diagnostikovanými SPU









Úvod do problematiky vzdělávání žáků s diagnostikovanými poruchami učení
Možnosti použití informačních a komunikačních technologií v jejich vzdělávání
Zaměření na výuku odborných předmětů, učňovských a studijních oborů
Možnosti tvorby elektor. výukových materiálů. Zohlednění cílové skupiny uživatelů
Příprava učitele na hodinu
Práce s výukovými materiály v hodině (ve třídě, ve specializované učebně)
Možnosti domácí přípravy žáků
Ověřování znalostí žáků

Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům všech typů škol
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Číslo akce:

3528

Číslo akreditace:

39432/2011-25-915

Termín konání:

pátek 28. 2. 2014 od 12.00 do 17.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

960 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:

21. února 2014

MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZŠ
Jak přispívá čtenářská gramotnost k pravopisnému výcviku?
Obsah:
Účastníci semináře se naučí zpracovat tematický plán pravopisného učiva od 1. do 5. ročníku
podle RVP. Vyzkoušejí si mnoho aktivizačních metod vhodných pro výuku pravopisu, najdou
způsoby, jak zvládnout těžké pravopisné učivo, prodiskutují problematiku diktátů
a pravopisných cvičení na 1. stupni včetně jejich hodnocení.
Náplň semináře:
a) Hledání možností využití čtenářských dovedností pro bezchybné psaní.
b) Tematický plán pravopisného učiva na 1. stupni ZŠ.
c) Efektivní metody a postupy při výuce jednotlivého učiva napříč 1. stupněm aneb co se nám
ve výuce osvědčilo.
d) Indikátory kvality a kritéria hodnocení pravopisných cvičení a diktátů.
Určeno komu:

učitelům 1. stupně ZŠ

Číslo akce:

55505

Číslo akreditace:

28 543/2011-25-719

Termín konání:

pondělí 13.1.2014, od 14.00 do 17.15 hod.

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

PaedDr. Hana Mühlhauserová

Cena pro pedagogy:

550 Kč
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Cena pro ostatní:

670 Kč

Poznámka:

Poznačte, zda bude hradit přes projekt
"šablony"

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

6. ledna 2014

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 od 9.00 do 15.00 hod.

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
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Uzávěrka přihlášek:

9. ledna 2014

Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v běžném škole I.
Obsah:
Účastníci se seznámí s aktuální problematikou vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
v podmínkách běžné základní školy, pochopí, jak je důležité klást důraz na vytváření vhodných
podmínek pro vzdělávání žáků s LMP v prostředí běžné základní školy. Seznámí se jak se
základními teoretickými tématy (koncept mentálního postižení, odborná terminologie, integrace
a inkluze), tak i z praxe vycházejícími doporučeními k tomu, aby integrace žáků s LMP byla co
nejúspěšnější.Podmínky pro vzdělávání žáků s LMP v prostředí běžné základní školy: Koncept mentálního postižení, odborná terminologie. - Žák se speciálními vzdělávacími
potřebami, poradenství. - Integrace a inkluze. - Faktory, které ovlivňují úspěšnost individuální
školské integrace dítěte, žáka a studenta s mentálním postižením.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům, asistentům

Číslo akce:

55561

Číslo akreditace:

MSMT -12321/2013-201-350

Termín konání:

pondělí 20.1.2014, od 14.00 do 17.15 hod.

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

PaedDr. Petr Petráš

Cena pro pedagogy:

500 Kč

Cena pro ostatní:

610 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

13. ledna 2014

Asistent pedagoga u dítěte s SPCH – ADHD, ADD
Obsah:
Rozšiřující semináře pro asistenty pedagoga, který volně navazuje na kurz „Asistent
pedagoga“. Seminář 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.
Seminář 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
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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:

847 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

13. ledna 2014

Psychomotorické hry v MŠ
Obsah:
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 semináře 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
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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:

726 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

20. ledna 2014

HUMANITNÍ PŘEDMĚTY
Moderní aktivizační metody ve výuce humanitních předmětů na
2. stupni 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.
Cílem této vzdělávací akce je naučit pedagogické pracovníky plánovat a promýšlet učební
látku konkrétního humanitního předmětu dle aprobace účastníka v návaznosti na volbu
vhodných moderních učebních metod a strategií pro zaktivizování výuky.
Účastník semináře pozná a osvojí si nové metody aktivního učení, pojmenovává pozitiva
(přínosy i negativa), rizika jednotlivých metod a nachází další témata, s nimiž by mohl ve
vlastních třídách těmito metodami pracovat.
Určeno komu:

učitelé 2. st. ZŠ, SŠ

Číslo akce:

3535

Číslo akreditace:

MSMT 34058/2013-1-785

Termín konání:

pátek 17. 1. 2014 od 8.00 do 12.15 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15
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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:

10. ledna 2014

Moderní aktivizační metody ve výuce humanitních předmětů na
2. stupni ZŠ a SŠ
Anotace viz výše.
Určeno komu:

učitelé 2. st. ZŠ, SŠ

Číslo akce:

3536

Číslo akreditace:

MSMT 34058/2013-1-785

Termín konání:

čtvrtek 13. 2. 2014 od 13.00 do 17.15 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. února 2014
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PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY
Matematika den za dnem
Obsah:
Účastníci se seznámí se s vyzkoušenými a osvědčenými projekty, které jsou zaměřeny na
méně známé významné dny, získají řadu pracovních listů a didaktických pomůcek. Vymění si
zkušenosti a nápady, jak témata dále využít v hodinách nejen matematiky. Témata semináře:

Významné světové dny – přehled, příklady propojení tématu v různých vyučovacích
předmětech.

Aplikace do hodin matematiky – ukázky metod a forem práce.

Seznámení s portfoliem projektů – skupinová a kooperativní práce:a. Mezinárodní den
hor.b. Mezinárodní den jódu.c. Mezinárodní den mozku.d. Světový den koktejlů.

Metodická podpora.

Rozšíření projektu o nové linie – diskuze, zkušenosti.
Určeno komu:

učitelům matematiky 5., 6. i vyšších ročníků
ZŠ

Číslo akce:

55502

Číslo akreditace:

MSMT -12321/2013-201-350

Termín konání:

středa 15.1.2014, od 13.00 do 17.00 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Hana Kleisová, Mgr. Kateřina
Kořenková

Cena pro pedagogy:

550 Kč

Cena pro ostatní:

670 Kč

Poznámka:

Poznačte, zda bude hradit přes projekt
"šablony"

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

8. ledna 2014
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ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA
Dvacet čtyři měsíců aneb změny v právních předpisech za poslední
dva roky a jejich vliv na řízení a dokumentaci školy
Obsah:

Chronologický přehled změn ve školských i obecných právních předpisech (pracovně
právní vztahy, výchova a vzdělávání, hospodaření škol).

Požadavky právních norem a jejich úprav na změny v řízení škol a ve vedení dokumentace
škol, zejména personální, organizační, pracovně právní, ekonomické. Praktické ukázky z
činnosti kontrolních orgánů - MŠMT, krajských úřadů, ČŠI, Inspektorátů práce, zřizovatele.
Příprava školy na kontroly, součinnost s kontrolními orgány.

Rozbor skutečných dokumentů ze škol, ukázky chybných řešení, rozbor chyb, vzory
správných řešení u dokumentů a vnitřních předpisů škol. Nejčastější omyly a chybná
rozhodnutí ředitele.

Spolupráce se zřizovatelem, k čemu je zřizovatel oprávněn ve vztahu ke škole a k řediteli
školy. Právní normy upravující vztah škol se zřizovatelem, kompetence zřizovatele a
chybné výklady zákona o obcích ze strany zřizovatelů.
Určeno komu:

ředitelům škol a školských zařízení

Číslo akce:

55517

Číslo akreditace:

28 543/2011-25-719

Termín konání:

pátek 10.1.2014, od 9.00 do 14.00 hod.

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

PaedDr. Jan Mikáč

Cena pro pedagogy:

880 Kč

Cena pro ostatní:

1 070 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

3. ledna 2014

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky –
doškolovací kurz
Obsah:
Cílem semináře je seznámit účastníky s novinkami v oblasti poskytování první pomoci. Je
určeno všem, kteří prošli základním proškolením v této oblasti.
Témata: teoretická část:

změny v oblasti Kardiopulmonální resuscitace v první pomoci - diagnostika náhlé zástavy
oběhu, uvolnění dýchacích cest, revize dutiny ústní, dýchání z plic do plic, nepřímá srdeční
masáž...,

specifika Kardiopulmonální resuscitace v první pomoci u dětí,
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upevnění stávajících znalostí a dovedností v oblasti poskytování PP v těch kategoriích, ve
kterých nedošlo k obsahovým změnám,
praktická část:

praktické ukázky a prevence,

školní lékarničky - vybavení (pro LVVZ, školy v přírodě apod).Vezměte si s sebou přezůvky
a pohodlné oblečení.


Určeno komu:

všem pedagogickým pracovníkům, kteří
absolvovali základní kurz

Číslo akce:

55521

Číslo akreditace:

28 543/2011-25-719

Termín konání:

úterý 14.1.2014, od 14.00 do 18.00 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Božena Miklósyová

Cena pro pedagogy:

550 Kč

Cena pro ostatní:

670 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

7. ledna 2014

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
• 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
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• 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. ledna 2014 (9.00 – 15.30 hod.)

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

Řízení mateřské školy
Obsah:
Cílem semináře je uvést stávající nebo budoucí ředitelky MŠ do problematiky řízení MŠ,
motivovat je k dalšímu sebevzdělávání a vzbudit zájem o tuto problematiku.
Obsahem semináře je:
Organizace práce s rozložením pravomocí v oblasti organizační, ekonomické, právní
a pedagogické.
Obecný vhled do problematiky řízení.
Systém řízení MŠ (management) - plánování, organizování, vedení lidí, personální a mzdová
politika, hodnocení.
Řízení změny.
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Určeno komu:

ředitelky MŠ

Číslo akce:

55493

Číslo akreditace:

MSMT 16831/2012-353

Termín konání:

úterý 21.1.2014, od 8.00 do 15.00 hod.

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

660 Kč

Cena pro ostatní:

800 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

14. ledna 2014

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:
· 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:

středa 31. 1. 2014 (9.00 – 14.00 hod.)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

RNDr. Bc. Pavel Faltýsek

Cena pro pedagogy:

800 Kč
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Cena pro ostatní:

970 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

27. ledna 2014

Právní poradna - Platové předpisy ve školství
1. Přehled právních předpisů, které upravují danou problematiku, povinnosti zaměstnavatele ve
věci stanovení platu a výplaty platu
2. Rozdíl mezi platem a mzdou, odměnou z dohody, náležitosti platového výměru -Stanovení
platové třídy (katalog prací)

Stanovení platového stupně

Určení platového tarif

Pravidelně měsíčně se opakující složky platu (příplatek za vedení, zvláštní příplatek,
osobní příplatek, specializační příplatek)
3. Práce přesčas, práce v noci, práce o sobotách a nedělích, práce ve svátek, dělená směna,
mimořádná odměna
4. Příplatek za hodiny nad rozsah přímé pedagogické činnosti stanovené ředitelem školy,
odměna za pracovní pohotovost, změny oproti předcházející právní úpravě stanovené
novelami, specifika odměňování pedagogických pracovníků
Určeno komu:

ředitelům škol a školských zařízení, př. dalším
vedoucím zaměstnancům

Číslo akce:

3533

Číslo akreditace:

28543/2011-25-719

Termín konání:

středa 26. 2. 2014, 13.00 – 17.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

JUDr. Dana Juříčková

Cena pro pedagogy:

770 Kč

Cena pro ostatní:

940 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

19. února 2014

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2014
Obsah:
Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti
v oblasti řízení škol a školských zařízení, v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně
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ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředi tele školy
a školského zařízení. Studium je v souladu se standardy MŠMT organizováno ve 4 modulech
v rozsahu 100 vyučovacích hodin přímé výuky a 20 hodin odborné stáže na vytypovaných
školách a školských zařízeních. Součástí vzdělávacího programu je doporučené samostudium.
Za tímto účelem obdrží každý z účastníků studijní materiály shrnující podrobný obsah
jednotlivých modulů, zaměřený na cílové kompetence vedoucích pracovníků. Vzdělávací
program se v souladu se Standardy studia pro ředitele škol a školských zařízení skládá ze 4
základních modulů:

základy práva,

pracovní právo,

financování školy,

organizace školy a pedagogického procesu.
Po absolvování výuky ve všech modulech budou účastníci studia absolvovat pedagogickou
praxi formou třídenních stáží ve vybraných školách nebo školských zařízeních.
Určeno komu: Kvalifikační studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají
nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Vzdělávací program
je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele
školy nebo školského zařízení podle §5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb.
Určeno komu:

ředitelům a uchazečům o místo ředitele škol a
školských zařízení

Číslo akce:

3529

Číslo akreditace:

39432/2011-25-915

Termín konání:

zahájení 15. 5. 2014, ukončení 5. 12. 2014

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

JUDr. Hana Poláková, Mgr. Miroslav
Hanzelka, Mgr. Hynek Nespěšný,
Mgr. Marta Hromková, Ing. Olga Hanzlová

Cena pro pedagogy:

9.000 Kč

Cena pro ostatní:

10.800 Kč

Poznámka:

Odborným garantem studijního programu je
PaedDr. Věra Hlavsová

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

9. května 2014

Studium pedagogiky 2014
Vzdělávací program je zaměřen na získání kvalifikačních předpokladů pedagogických
pracovníků.
• Studium pedagogiky pro učitele:
Vzdělávací program je určen pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele
praktického vyučování střední školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele
uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro
učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Studium bude organizováno
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prezenční formou v rozsahu 120 hodin výuky.
• Studium pedagogiky pro vychovatele:
Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 16 odst.
1 písm. d) Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností vychovatele ve školách a školských
zařízeních. Studium bude organizováno prezenční formou v rozsahu 80 hodin výuky.
• Studium pedagogiky pro pedagogy volného času:
Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace a vychází z podmínek
a požadavků stanovených v § 22 odst. 1 písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 1) a odst.
2) písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
a) pro pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost
v zájmovém vzdělávání. Cílem vzdělávacího programu je získání základních kompetencí
v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňující výkon činnosti pedagoga volného
času.Studium bude organizováno prezenční formou v rozsahu 120 hodin výuky.
b) pro pedagoga volného času, dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.
Studium bude organizováno prezenční formou v rozsahu 44 hodin výuky.
Bližší informace o obsahu naleznete na www.sssbrno.cz nebo na www.jmskoly.cz.
Určeno komu:

zájemcům o získání kvalifikačních
předpokladů pedagogických pracovníků

Číslo akce:

3270

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

28. 2. – 23. 10. 2014

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Hana Jakubcová, Mgr. Robert Čapek
Ph.D., PaedDr. Jan Šťáva CSc., doc. PhDr.
Dana Knotová Ph.D

Cena pro pedagogy:

Dle typu studia (níže)

Cena pro ostatní:

Dle typu studia (níže)

Poznámka:

Studium pedagogiky pro učitele:
Cena pro pedagogické pracovníky škol
a školských zařízení: 11.000 Kč
Cena pro ostatní:
13.310 Kč
Studium pedagogiky pro vychovatele:
Cena pro pedagogické pracovníky škol
a školských zařízení:
8.000 Kč
Cena pro ostatní:
9.680 Kč
Studium pedagogiky pro pedagogy volného
času 120 hod:
Cena pro pedagogické pracovníky škol
a školských zařízení:
11.000 Kč
Cena pro ostatní:
13.310 Kč
Studium pedagogiky pro pedagogy volného
času 44 hod:
Cena pro pedagogické pracovníky škol
a školských zařízení:
4.000 Kč
Cena pro ostatní:
4.840 Kč
Odborným garantem studijního programu je
PaedDr. Věra Hlavsová

Kontaktní osoba:

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

10. února 2014

Aktuality v legislativě a účetnictví v příspěvkových organizacích
v roce 2014
Seminář bude zaměřen na aktuální témata v účetnictví příspěvkových organizací, změny a
doplňky.
Určeno komu:

vedoucím pracovníkům škol, ekonomickým
pracovníkům

Číslo akce:

3288

Číslo akreditace:

28543/2011-25-719

Termín konání:

středa 29. 1. 2014 (9.00 – 13.30 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:

22. ledna 2014
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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
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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: ……………………………….
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