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OZNÁMENÍ
Na základě rozhodnutí Rady JMK došlo od 1. 1. 2014 ke sloučení Střediska
služeb školám Znojmo a Střediska služeb školám Velké Pavlovice s naší
organizací. Všechny služby sloučených středisek včetně vzdělávacích
programů naleznete ve vzdělávací nabídce naší organizace SSŠ Brno.

INFORMATIKA
TVORBA DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO SŠ – ZDROJE
HOTOVÝCH DUM
Obsah:
Zdroje digitálních učebních materiálů – seznámení s dostupnými úložišti, způsob získávání
materiálů z webu, kvalitní a nekvalitní materiály.
Tvorba vlastních výukových materiálů.
Legislativa, problematika autorského práva a licencování.
Zdroje multimédií pro DUM, možnosti jejich využití, citace.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům SŠ

Číslo akce:

3607

Číslo akreditace:

MSMT 39381/2012-201-808

Termín konání:

pondělí 3. 2. 2014 od 13.00 do 18.15 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:

27. ledna 2014

VIZUALIZACE PROSTOROVÝCH INFORMACÍ VE VÝUCE GEOGRAFIE
Obsah:




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
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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.

Určeno komu:

učitelé zeměpisu/geografie 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.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

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

TVORBA DUM POMOCÍ SMART NOTEBOOKU
Obsah:
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 DUM.
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
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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

SPORTOVNÍ DEN – VYUŽITÍ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE VE VÝUCE
(WORKSHOP – SPORT)
Obsah:

Základy sportovní a reportážní fotografie – důraz na pohotovost a klíčový okamžik

Třídění fotografií podle kvality

Praktické využití: tvorba plakátů a diplomů, úprava fotografií, prezentace akce
Účastníci si budou moci v rámci praktické části pořídit vlastní snímky, proto je vhodné mít
s sebou vlastní fotoaparát. Část workshopu bude probíhat v exteriéru.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům všech typů škol

Číslo akce:

3604

Číslo akreditace:

MSMT-2475/2013-201-128

Termín konání:

pondělí 10. 2. 2014 od 14.00 do 19.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Lektor:

odborník na fotografii firmy Zoner

Cena pro pedagogy:

zdarma

Cena pro ostatní:

zdarma

Poznámka:

Akce je pořádána v rámci projektu „Podpora
profesního rozvoje pracovníků škol využitím
digitální fotografie při výuce přírodovědných
a technických oborů", reg. č.
CZ.1.07/1.3.41/01.0053
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Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

3. února 2014

GEOGEBRA VE VÝUCE MATEMATIKY
Obsah:

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.
Cílem je:
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:

3554

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

úterý 11. 2. a 25. 2. 2014 od 14.00 do 19.00
hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Kateřina Dvořáková

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:

4. února 2014

JAK EFEKTIVNĚ ZAPOJIT PC DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ
Obsah:
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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
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 12. 2 a 26. 2. 2014 od 14.00 do 17.15
hod.

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:

5. února 2014

TVORBA DIDAKTICKÝCH TESTŮ S VYUŽITÍM ICT
Obsah:






Úvod do problematiky testování.
Způsoby zjišťování úrovně zvládnutí učiva.
Druhy didaktických testů a jejich pozice ve výuce na základní a střední škole.
Struktura testu. Typy otázek a specifika jejich tvorby.
Validita didaktického testu.
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Fáze tvorby testu (plánování, konstrukce, ověřování) – praktické ukázky a cvičení.
Využití ICT při tvorbě a vyhodnocení didaktických testů – praktické ukázky a cvičení. Práce
v kancelářském programu, aplikace prostředí pro tvorbu testu. Software pro tvorbu
didaktických testů.
Vyhodnocení výsledků testů (reliabilita testu, hodnocení výstupů a závěry).
Hotové testy, zdroje.
Výhody a nevýhody užití didaktických testů ve výuce.

Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům všech typů škol

Číslo akce:

3610

Číslo akreditace:

MSMT 39381/2012-201-808

Termín konání:

pondělí 24. 2. 2014 od 13.00 do 18.15 hod.
pondělí 3. 3. 2014 od 13.00 do 18.15. hod.
Seminář je rozdělen do dvou vyučovacích
dnů, je nutné se zúčastnit obou částí.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Cena pro pedagogy:

1.700 Kč

Cena pro ostatní:

2.050 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. února 2014

TABLETY S OS GOOGLE ANDROID – KURZ PRO POKROČILÉ
Obsah:
Stručné opakování základů práce s tablety v prostředí operačního systému Google Android.

Nastavení OS Google Android.

Přehled volně volně dostupných programů pro tablety s OS Google Android.
Tato vzdělávací akce navazuje na seminář Využití tabletů ve výuce na ZŠ a SŠ. Cílem je naučit
pedagogické pracovníky ovládat volně dostupné aplikace pro malý přenosný počítač – tablet
s OS Google Android.
Určeno komu:

učitelé 1. a 2. st ZŠ, SŠ

Číslo akce:

3503

Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

pondělí 24. 2. a 3. 3. 2014 od 13.00 do 17.15
hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15
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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:

15. února 2014

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK – JAVASCRIPT
Obsah:
1.
2.
3.
4.

Skriptování na straně klienta, principy, možnosti, užití
Seznámení s JavaScriptem od základů
Proměnné – typy proměnných, vlastní proměnné, práce s proměnnými, operátory
Příkazy – větvení (rozhodovací konstrukce, přiřazovací podmínka, cykly (s podmínkou, se
známým počtem opakování)
5. Funkce – bez argumentu, s argumentem, ukázky použití funkcí
6. Vestavěné funkce a práce s nimi
7. Dialogová okna, uživatelská dialogová okna, vstupní okno, úprava vzhledu oken
8. Události, a práce s nimi, ovladače
9. Formuláře, formulářové prvky, přístup k formulářům, formulářové funkce
10. JavaScript v praxi – praktické ukázky použití, příklady (kalendář, matematické výpočtu,
stopky, práce s obrázky, atd.)
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům všech typů škol

Číslo akce:

3611

Číslo akreditace:

39432/2011-25-915

Termín konání:

čtvrtek 27. 2. 2014 od 15.00 do 18.00 hod.
čtvrtek 6. 3. 2014 od 15.00 do 18.00 hod.
čtvrtek 13. 3. 2014 od 15.00 do 18.00 hod.
Seminář je rozdělen do třech vyučovacích
dnů, je nutné se zúčastnit všech částí.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Cena pro pedagogy:

1.800 Kč

Cena pro ostatní:

2.170 Kč

Poznámka:

Seminář může být hrazen z projektu EU
peníze školám.

Kontaktní osoba:

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

10

Uzávěrka přihlášek:

14. února 2014

POUŽITÍ ICT VE TŘÍDÁCH S ŽÁKY S DIAGNÓZOU SPU
Obsah:









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

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

GEOTAGOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ – VYUŽITÍ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE VE
VÝUCE (WORKSHOP GPS A MAPY)
Obsah:

Úvod do tématu – proč geotagovat fotografie?

Popis zařízení a možností, jak přiřadit fotografiím souřadnice.

Aplikace, přenos dat, záznam do mapy.

Zpracování záznamů, způsoby záznamů, geotagování do výletů.

Praktická cvičení: pořízení a zpracování tracklogu (v okolí budovy).
Účastníci si budou moci v rámci praktické části pořídit vlastní snímky a záznam trasy, proto je
vhodné mít s sebou vlastní fotoaparát a datalogger nebo GPS zařízení. Část workshopu bude
probíhat v exteriéru.
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Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům všech typů škol

Číslo akce:

3548

Číslo akreditace:

MSMT-2475/2013-201-128

Termín konání:

úterý 4. 3. 2014 od 14.00 do 19.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Lektor:

Ing. Jiří Sumbal

Cena pro pedagogy:

zdarma

Cena pro ostatní:

zdarma

Poznámka:

Akce je pořádána v rámci projektu „Podpora
profesního rozvoje pracovníků škol využitím
digitální fotografie při výuce přírodovědných
a technických oborů", reg. č.
CZ.1.07/1.3.41/01.0053

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

25. února 2014

LMS MOODLE VE ŠKOLE – PODPORA VÝUKY A TVORBY MATERIÁLŮ
Obsah:





Principy a možnosti e-learningového způsobu výuky ve škole.
Základní přehled možností systému LMS Moodle, základní nastavení prostředí.
Využití systému LMS Moodle v práci učitele – podpora výuky a tvorba výukových materiálů.
Praktické ukázky

Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům všech typů škol

Číslo akce:

3612

Číslo akreditace:

MSMT 39381/2012-201-808

Termín konání:

úterý 4. 3. 2014 od 14.30 do 18.45 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

960 Kč

Poznámka:

Seminář může být hrazen z projektu EU

12

peníze školám.
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

25. února 2014

VOLNĚ DOSTUPNÉ PROGRAMY PRO VÝUKU NA 2. ST. ZŠ A SŠ
Obsah:
Přehled bezplatných systémových programů pro správu adresářů a souborů, antivirovou
ochranu počítače, bezpečné mazání souborů, skrývání složek s daty, šifrování dat, pravidelné
SW čištění systému a mazání citlivých informací nejen po surfování internetem, provádění
komprese dlouhodobě nepoužívaných dat, obnovu omylem smazaných dat, zálohování dat
a celých disků.
Praktické ukázky bezplatných grafických programů pro kreslení a úpravu bitmapové i vektorové
grafiky, vytváření dvojrozměrných animací, prohlížení obrázků a fotografií, provádění základní i
pokročilé úpravy fotografií, vytváření digitálních fotoalb a obrázkových galerií, snímání obsahu
obrazovky a vytváření z něj obrázky a videoklipy.
Seznámení s bezplatnými aplikacemi pro tvorbu a úpravy textů, tabulkových dokumentů,
působivých a účelných prezentací, webových stránek. Aplikace pro plánování času, uspořádání
poznámek.
Bezplatné programy pro stahování webového obsahu, sdílení souborů na internetu, kopírování
a vypalování CD/DVD, rippování CD/DVD, editaci a převod audia a videa.
Cílem této vzdělávací akce je seznámit pedagogické pracovníky s bezplatnými výukovými
programy, grafickými programy a online aplikacemi pro všestranný rozvoj žáků na 2. stupni ZŠ
a SŠ. Současně jim budou nabídnuty dostupné online vhodné i pro domácí přípravu žáků
a opakování učiva.
Určeno komu:

učitelé 2. st. ZŠ, SŠ

Číslo akce:

3596

Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

pondělí 10. 3. a 17. 3. 2014 od 14.00 do 18.00
hod.

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

Uzávěrka přihlášek:

3. března 2014
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JAK NA ANIMACE, REKLAMU, KOMIKSY A VÝUKOVÁ VIDEA
Obsah:
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.

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:

3592

Číslo akreditace:

MSMT39432/2011-25-915

Termín konání:

úterý 11. 3. a 18. 3. 2014 od 14.00 do 17.15
hod.

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:

4. března 2014

ZÁKLADY PRÁCE S FOTOGRAFIÍ VČETNĚ TERMINOLOGIE A ZÁSAD
Obsah:




Úvod – porovnání programů na zpracování fotografie a grafických editorů –doporučení
vhodných programů pro využití při výuce digitální fotografie
Organizace a archivace digitálních fotografií ve škole – workflow pro ukládání, sdílení
a odevzdávání fotografií + efektivní využití metadat
Základní úpravy fotografií, přehled a vysvětlení odborných pojmů v digitální fotografii (vznik
a skladba barev – RGB, CMYK, HSL, jas, kontrast, histogram, expozice, EV, gamma, HDR
a mapování tonality, anaglyfy) – použití Zoner Photo Studia pro individuální a hromadné
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úpravy snímků.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům všech typů škol

Číslo akce:

3559

Číslo akreditace:

MSMT27625/2012-25-561

Termín konání:

středa 12. 3. 2013 od 13.00 do 18.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

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:

5. března 2014

POZNEJ SVÉHO PRAPRADĚDU ANEB OBČANSKÁ GENEALOGIE
(TVORBA RODOKMENU)
Obsah:





Genealogie jako pomocná historická věda
Základní pojmy
Rodokmeny – typy a tvorba
Praktická část – čtení v matrikách, struktura zápisu v matrikách a jejich změna v různých
obdobích, užitý jazyk; důležitá data a jejich zpracování (příčiny úmrtí, povolání, čísla
popisná – využití mapových podkladů katastrálních map)

Určeno komu:

pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům
všech typů škol

Číslo akce:

3594

Číslo akreditace:

18700/2011-25-492

Termín konání:

čtvrtek 13. 3. 2014 od 14.00 do 18.15 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Lektor:

Mgr. Miroslav Marek

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:

6. března 2014

AUTORSKÉ PRÁVO A OCHRANA OSOBNOSTI
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Autorské právo – předmět a obsah
Volná užití autorských děl
Autorské právo na internetu
Ochrana autorského práva
Licenční smlouva podle autorského zákona, volné licence
Ochrana počítačových programů, omezení autorových práv k počítačovému programu
Díla zaměstnanecká, školní a souborná
Ochrana databází
Ochrana osobnostních práv, zákonné licence
Trestněprávní aspekty autorských a osobnostních práv

Určeno komu:

pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům
všech typů škol

Číslo akce:

3593

Číslo akreditace:

MSMT27625/2012-25-561

Termín konání:

pondělí 17. 3. 2014 od 14.00 do 17.15 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Lektor:

Mgr. Luboš Pajtina

Cena pro pedagogy:

650 Kč

Cena pro ostatní:

780 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:

10. března 2014
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NOVÝ KATASTR NEMOVITOSTÍ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ VE VÝUCE
ZEMĚPISU
Obsah:
Katastr nemovitostí obecně (parcela, pozemek, způsob využití, vlastník, rozloha, …)
Nahlížení do katastru nemovitostí (vyhledávání parcel, staveb, jednotek, řízení)
Geoportál ČÚZK (práce s mapovým serverem, příprava mapové kompozice, tisk
mapy,prinscreen…)

·Problematika územního plánování (územně plánovací dokumentace)

·Mapové podklady ÚP na internetu

·Využití ve výuce (příklady úkolů a činností)
Cílem tohoto semináře je seznámit pedagogické pracovníky s tématem katastr nemovitostí
a územní plánování, naučit je ovládat a využívat aplikace webového serveru ČÚZK. Cílem je
seznámit pedagogy s možnostmi vyhledávání informací o územním plánování na internetu.
Pedagogům budou poskytnuty příklady aplikace ve výuce.




Určeno komu:

učitelé 2. st. ZŠ, SŠ a G

Číslo akce:

3627

Číslo akreditace:

MSMT28543/2011-25-719

Termín konání:

středa 19. 3. a 26. 3. 2014 od 13.00 do 17.15
hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

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:

12. března 2014

ICT VE VÝUCE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI – PRO SŠ
Obsah:






Úvod do problematiky finanční gramotnosti
Seznámení se zdroji materiálů pro výuku finanční gramotnosti (standardy finanční
gramotnosti MŠMT, materiály NUOV)
Tabulkové kalkulátory a možnosti jejich využití ve výuce finanční gramotnosti Jednoduché
příklady z oblasti finančního hospodaření domácnosti – rozvržení financí v domácnosti,
například: přehled plateb na provoz domácnosti (nájem, inkaso, elektřina, teplo, vodné,
stočné,..) zpracování v tabulkách, simulace možného vývoje.
Porovnávání cen výrobků – vyhledávání informací z Internetu, uspořádání do tabulek, graf,
práce se získanými daty (max. a min. cena, kolik výrobků mohu koupit, atd.)
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Praktické výpočty nákladů (náklady na přípravu určitého pokrmu, posouzení cen výrobků
pro různá množství – stanovení ceny za jednotku apod.)
Základní finanční funkce (platba, platba.základ, platba.úrok, budoucí hodnota), využití
těchto funkcí – praktické příklady.
Zdroje materiálů na internetu, didaktické hry, testy a další online materiály se zaměřením
na výpočty z oblasti finanční gramotnosti .

Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům SŠ

Číslo akce:

3613

Číslo akreditace:

MSMT- 50056/2012-201-1017

Termín konání:

čtvrtek 20. 3. 2013 od 15.00 do 18.15 hod.
čtvrtek 27. 3. 2013 od 15:00 do 18:15 hod.
Seminář je rozdělen do dvou vyučovacích
dnů, je nutné se zúčastnit obou termínů.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Cena pro pedagogy:

1.200 Kč

Cena pro ostatní:

1.460 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:

13. března 2014

BURZA NÁPADŮ - VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE
(AKTUALITY A ZDROJE)
Obsah:






Burza nápadů – neformální předvedení přinesených ukázek a materiálů. Rozbor
jednotlivých ukázek lektorem – pozitiva, negativa, nové možnosti.
Novinky v oblasti interaktivních tabulí.
Program Hot Potatoes a jeho využití při tvorbě materiálů pro interaktivní tabule.
Instalace aplikace, informace o Hot Potatoes na Internetu, vysvětlení základních funkcí
jednotlivých aplikací.
Praktické cvičení: tvorba DUM, testů, křížovek a cvičení v jednotlivých aplikacích.

Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům všech typů škol

Číslo akce:

3614

Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

pondělí 24. 3. 2014 od 14.00 do 18.15 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.
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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:

17. března 2014

TVORBA ELEKTRONICKÉHO PORTFOLIA ŽÁKŮ
Obsah:












Žákovská portfolia, vymezení pojmu, druhy, způsoby shromažďování. Možnosti využití
(hodnocení žáka, kontrola práce žáka, přechod žáka na jinou školu nebo jiný stupeň školy
případně do zaměstnání, sociální aspekty).
Žákovské e-portfolio, jako digitální sestava žákovských prací vytvořených v průběhu
vzdělávacího procesu. Výhody, možnosti vytváření, prostředí (komerční, open source).
Systém Moodle a jeho možnosti při tvorbě e-portfolia.
Systém Mahara. Instalace Mahary, propojení serverů s instalací LMS Moodle. Portál pro
správu portfolií umím.to.
Využití Mahary a práce v prostředí – nastavení profilu, portfolia -- typy materiálů, pohledy,
tvorba pohledů tvorba komponent pohledu. Blogy a jejich tvorba, plány a možnosti jejich
využití, přístupová práva, využití šablon, komunikace mezi účastníky, práce ve skupině.
Nastavení prostředí (vzhled, rozšiřující moduly). Spolupráce Mahary s LMS Moodle.
Import a export dat (html, Leap2A).
Portfolio učitelské, portfolio instituce.
Odkazy a další zdroje informací k probírané tématice.

Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům všech typů škol

Číslo akce:

3615

Číslo akreditace:

MSMT-2475/2013-201-128

Termín konání:

pondělí 31. 3. 2014 od 13.00 do 18.15 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Cena pro pedagogy:

960 Kč

Cena pro ostatní:

1.160 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:

24. března 2014
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CIZÍ JAZYKY A LITERATURA
ANGLIČTINA PRO TY, KTEŘÍ SE NECHTĚJÍ UČIT
Obsah:
Tematicky uspořádané hodiny naučí učitele, jak s minimální intervencí dosáhnout hodiny, kdy
jsou žáci zaujati daným úkolem, na kterém pracují individuálně či ve skupinách a učí se
prezentovat výsledky své práce.
Aktivity zahrnují práci s textem – atraktivní procvičování aktivit zaměřených k soustředěnému
poslechu, spontánnímu mluvení, plynulému čtení a psaní. Učitelé se seznámí s několika
způsoby, jak připravit přiměřené jazykové úkoly, jak zvýšit zájem žáků o atraktivní činnosti, jak
vstřebat a upevnit základní gramatická pravidla a zvýšit osobní zaujetí pro práci na úkolu.
Využitím běžně dostupných materiálů, například těch, které mají k dispozici v učebnicích, ale
hlavně jejich jednoduchou adaptací a dalším zpracováním, umožní dětem lépe a důkladněji
procvičit dané učivo. Aktivity jsou zaměřené na nenásilné procvičování textu, upevňování frází,
porozumění obsahu sdělení i vlastní produkci anglického textu, k zapamatování slovní zásoby
i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur.
Poznatky přímo z praxe pomáhají méně zkušeným učitelům. Seminář je doplněn mnoha dalšími
podpůrnými materiály a také návody, jak jednoduše vyrobit vlastní pracovní listy, zaměřené
přesně na žádoucí učivo.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům 2. stupně ZŠ a
nižších ročníků na víceletých gymnáziích

Číslo akce:

3638

Číslo akreditace:

v řízení

Termín konání:

středa 12. 2. 2014 od 8.00 do 12.30 hod.

Místo konání:

Vyškov, Brněnská 7

Lektor:

Mgr. Sylvie Doláková

Cena pro pedagogy:

650 Kč

Cena pro ostatní:

790 Kč

Poznámka:

Využitím
běžně
dostupných
materiálů,
například
těch,
které
mají
k dispozici
v učebnicích, ale hlavně jejich jednoduchou
adaptací a další zpracováním umožní žákům
lépe a důkladněji procvičit dané učivo. Aktivity
jsou zaměřené na nenásilné procvičování
textu, upevňování frází, porozumění obsahu
sdělení i vlastní produkci anglického textu,
k zapamatování slovní zásoby i frází, ke
smysluplné reprodukci textu i vytváření
nových řečových struktur.
Kurz je doplněn mnoha dalšími podpůrnými
materiály a také návody, jak jednoduše
připravit hodinu, při které si žáci nebudou
připadat jako nezúčastnění diváci.

Kontaktní osoba:

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

7. února 2014

JAK EFEKTIVNĚ ZAPOJIT PC DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ
Obsah:
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.














·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
·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:

3556

Číslo akreditace:

39432/2011-25-915

Termín konání:

středa 19. 3. a 26. 3. 2014 od 14.00 do 17.15
hod.

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:

12. března 2014
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PEDAGOGIKA A SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
AGRESE A AGRESIVITA U DĚTÍ A MLÁDEŽE
Obsah:
Stoupající agresivita se posunuje do stále nižších věkových skupin. Pedagogičtí pracovníci
nejsou dostatečně vybaveni dovednostmi poradit si v krizových situacích, reagovat přiměřeně a
správně. Již v předškolním věku se setkávají s dětmi, které se chovají agresivně vůči svým
spolužákům, výjimkou není agresivní chování vůči učitelce, jiné dospělé osobě.

Seznámení účastníků se základními pojmy v oblasti agrese

Varianty agresivního chování u dětí a mládeže

Příčiny agresivního chování (vliv dědičnosti, prostředí, vliv rodinného prostředí, vliv
společenského prostředí)

Spouštěče agresivního chování

Učitel - zdroj agresivity

Agresivita a trest

Způsoby a formy trestání

Pravidla při používání trestu

Alternativní možnosti řešení agresivního chování (např. práce s tělem)
Cílem je naučit účastníky rozlišovat druhy agresí a umět se adekvátně chovat při řešení
agresivního chování dětí a mladistvých. Předat účastníkům semináře teoretické i praktické
vědomosti a dovednosti při řešení problematiky týkající se agresivity a naučit se rozpoznat
hranici, kdy jde o nevázanou hru a kdy již o šikanu. Učit se zvládat vlastní emoce, aby nedošlo
k porušení zákona a lidského selhání v rozporu s povinností a předpokládanou odbornou
profesionalitou.
Určeno komu:

pro pedagogogické pracovníky MŠ, 1. i 2. st.
ZŠ, SOŠ, SOU

Číslo akce:

3551

Číslo akreditace:

18700/2011-25-492

Termín konání:

pondělí 24. 3. 2014 od 9.00 do 15.30 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PaedDr. Zdeněk Martínek

Cena pro pedagogy:

850 Kč

Cena pro ostatní:

1 030 Kč

Kontaktní osoba:

Irena Hrušáková,e-mail:
hrusakova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Uzávěrka přihlášek:

17. března 2014

HUMANITNÍ PŘEDMĚTY
MODERNÍ AKTIVIZAČNÍ METODY VE VÝUCE HUMANITNÍCH
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PŘEDMĚTŮ NA 2. ST. ZŠ A SŠ
Obsah:
Program je postavený na konstruktivistické pedagogice a představí moderní metody žákovy
práce s textem.

Minutový test

Predátor – oběť - zachránce (učitelova práce s komunikačními rolemi)

Alfa box

NSERT + Pětilístek

Kooperativní bingo

Ano-ne

Dvojitý zápisník + Poslední slovo patří mně

Pyramida údajů
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:

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

MODERNÍ AKTIVIZAČNÍ METODY VE VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA
2. ST. ZŠ A SŠ
Obsah:
Program je postavený na konstruktivistické pedagogice a představí moderní metody žákovy
práce s textem.
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Minutový test

Predátor - oběť - zachránce (učitelova práce s komunikačními rolemi)

Alfa box

NSERT + Pětilístek

Kooperativní bingo

Ano-ne

Dvojitý zápisník + Poslední slovo patří mně

Pyramida údajů
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:

3619

Číslo akreditace:

MSMT 34058/2013-1-785

Termín konání:

pátek 21. 3. 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:

14. března 2014

ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA
OBČANSKÝ ZÁKONÍK A JEHO DOPAD DO PRAXE ŘEDITELŮ ŠKOL
A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ – ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
Obsah:
Vzdělávací program je uspořádán formou interaktivního semináře, kdy lektor vždy účastníky
seznámí formou přednášky s právní úpravou jednotlivých témat obsaženou v novém
občanském zákoníku a poté bude následovat diskuze k probranému tématu na základě dotazů
účastníků semináře.
Obsah semináře:
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obecná odpovědnost za škodu

odpovědnost za škodu na zdraví

odpovědnost za škodu na majetku

věci vnesené a odložené

rozsah a způsob náhrady škody,

prevence a předcházení škodám,

bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
Cílem vzdělávacího programu je získat potřebné znalosti v oblasti přednášeného tématu
v souvislosti s přijetím zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, na jehož základě dochází
k významným změnám v úpravě soukromoprávních vztahů s dopadem do školství
Určeno komu:

pro vedoucí pracovníky
a školských zařízení

všech

typů

Číslo akce:

3576

Číslo akreditace:

MSMT28543/2011-25-719

Termín konání:

pátek 7. 2. 2014 od 9.00 do 14,00 hod.

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Mgr. Alena Straubová

Cena pro pedagogy:

1.100 Kč

Cena pro ostatní:

1.330 Kč

Kontaktní osoba:

Irena Hrušáková, e-mail:
hrusakova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Uzávěrka přihlášek:

3. února 2014

škol

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY Z DANĚ Z PŘÍJMŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH
ORGANIZACÍ
Obsah:
- Specifické postavení PO - daňové úlevy. - Zákon o daních z příjmů č. 586/1991 Sb. v platném
znění. - Daň z příjmu fyzických osob.- Daň z příjmu právnických osob. - Specifická úprava
zdanění PO - co je předmětem daně u PO. - Hlavní činnost a doplňková činnost, vliv zřizovací
listiny a hospodářského výsledku. - 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. - Náklady společné pro zdaňované
a nezdaňované činnosti. - Daňové odpisy versus účetní odpisy hrazené z dotace zřizovatele. Příklady vyplnění daňových přiznání. - MŠ s pronájmem nebytových prostor v hlavní činnosti. ZŠ a pronájem nebytových prostor v doplňkové činnosti. - Zjištění výsledků podle jednotlivých
činností (ZŠ, ŠD, ŠJ a doplňková činnost). - Daňová úspora, její použití a prokazování použití. Příklad zvýšení daně o nevyužitou úsporu daně. - Shrnutí, odpovědi na dotazy.
Určeno komu:

pro vedoucí pracovníky všech typů škol a
školských zařízení
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Číslo akce:

55577

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

čtvrtek 13. 2. 2014 od 8.00 do 13.00 hod.

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Ing. Pavla Dvořáková

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Kontaktní osoba:

PaedDr. Hana Krojzlová,
krojzlova@sssbrno.cz, Drahomíra Ševčíková,
sevcikova@sssbrno.cz, tel. 518 353 295

Uzávěrka přihlášek:

6. února 2014

DOPLŇKOVÁ ČINNOST V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rozsah a obsah činností, které lze provádět v doplňkové činnosti (DČ)
Doplňková činnost uvedená ve zřizovací listině PO
Živnostenské oprávnění k provozování činností zařazených do DČ
Sledování DČ v účetnictví – oddělené sledování nákladů a výnosů
Kalkulace výkonů DĆ, rozúčtování společných nákladů
Zdaňování výkonů DČ
Doplňková činnost v účetní závěrce PO
Výsledek hospodaření DČ a jeho použití
Dotazy a odpovědi ke složitějším případům

Určeno komu:

vedoucí m pracovníkům škol, ekonomickým
pracovníkům

Číslo akce:

3582

Číslo akreditace:

50056/2012-201-1017

Termín konání:

úterý 18. 2. 2014, od 9.00 do 13.30 hod.

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Ing. Olga Hanzlová

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč
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Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

11. února 2014

AKTUALITY V ÚČETNICTVÍ A V HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH
ORGANIZACÍ V ROCE 2014
Obsah:
1.

Změny v legislativě vybraných účetních jednotek na základě účinnosti nového
občanského zákoníku (oceňování, nakládání s majetkem, smluvní vztahy).
2. Daňové zákony platné od 1. 1. 2014
3. Změny v zákoně 250/2000 Sb. – rozpočtová pravidla ÚSC a další zákony, které se
promítají do hospodaření PO s účinností od 1. 1 .2014
4. Změny ve vyhlášce 410/2009 Sb. od 1. 1 .2014
5. Novelizované ČUS, pokud budou zveřejněny (ČUS 701 Zásady účtování na účtech,
ČUS 704 – Fondy, ČUS 706 – Opravné položky, ČUS 708 – Odpisování dlouhodobého
majetku, ČUS 709 Vlastní zdroje, ČUS 710 Dlouhodobý majetek)
6. Úprava vnitřní směrnice účetní jednotky podle změn v legislativě.
7. Diskuse, dotazy mohou být zaslány předem.
Obsah semináře může být upraven podle toho, jaké legislativní změny nabyly účinnosti a byly
zveřejněny do data konání semináře.
Určeno komu:

pracovníkům
školství

Číslo akce:

3635

Číslo akreditace:

28543/2011-25-719

Termín konání:

25. 2. 2014 od 8.00 do 13.00 hod.

Místo konání:

Blansko, náměstí Svobody 2

Lektor:

Ing. Olga Hanzlová

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Kontaktní osoba:

Anna Skoupá, e-mail: skoupa@sssbrno.cz,
tel. 516 410 973, 602 169 157

Uzávěrka přihlášek:

19. února 2014
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příspěvkových

organizací

ve

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2013
A ZMĚNY V ROCE 2014
Obsah:
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
pracovníkům

Číslo akce:

3541

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

středa 26. 2. 2014, od 12.30 do 17.30 hod.

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

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:

19. února 2014
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škol,

ekonomickým

OBČANSKÝ ZÁKONÍK A JEHO DOPAD DO PRAXE ŘEDITELŮ ŠKOL
A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ – SMLOUVY
Obsah:
Vzdělávací program je uspořádán formou interaktivního semináře, kdy lektor vždy účastníky
seznámí formou přednášky s právní úpravou jednotlivých témat obsaženou v novém
občanském zákoníku a poté bude následovat diskuze k probranému tématu na základě dotazů
účastníků semináře.
Obsah semináře:

obecně o uzavírání smluv

právní jednání,

náležitosti smluv,

promlčení,

úroky a zajištění smluv,

vybrané smluvní typy

cestovní smlouva,

smlouva o přepravě osob,

smlouva o ubytování,

nájem (nebytové prostory),

dopad obecné úpravy na pracovněprávní vztahy.
Cílem vzdělávacího programu je získat potřebné znalosti v oblasti přednášeného tématu
souvislosti s přijetím zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, na jehož základě dochází
významným změnám v úpravě soukromoprávních vztahů s dopadem do školství.
Určeno komu:

pro vedoucí pracovníky
a školských zařízení

všech

typů

Číslo akce:

3577

Číslo akreditace:

MSMT28543/2011-25-719

Termín konání:

pátek 28. 2. 2014 od 9.00 do 14.00 hod.

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Mgr. Alena Straubová

Cena pro pedagogy:

1.100 Kč

Cena pro ostatní:

1.330 Kč

Kontaktní osoba:

Irena Hrušáková, e-mail:
hrusakova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Uzávěrka přihlášek:

21. února 2014

škol

VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM V PO OD 1. 1. 2014
Obsah:
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
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řídící kontrola a interní audit

transformace obecně platných postupů do vnitřní směrnice.
2. Předběžná řídící kontrola

schvalovací postupy dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole

způsoby schvalování budoucích výdajů (limitovaný příslib, individuální příslib)

možné personální problémy při zajištění předběžné kontroly.
3. Průběžná a následná řídící kontrola

plán kontrolní činnosti

záznamy o provedených kontrolách (auditní/kontrolní stopa)

účetnictví, inventarizace majetku a závazků

kontrola uzavřených smluv a jejich evidence.
4. Vyhodnocování rizik

soupis možných rizik (rizika zmiňovaná v legislativě, pokyn MF ČR CHJ – 10)

zpracování analýzy rizik - ohodnocení dopadu a míry pravděpodobnosti rizik, opatření k
předcházení rizik.
5. Hospodárnost, efektivnost a účelnost

základní definice v zákoně o finanční kontrole a její rozv edení 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 účelnost

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.
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.
Určeno komu:

vedoucím pracovníkům (jejich
škol a školských zařízení

Číslo akce:

55603

Číslo akreditace:

3407/2011-25-210

Termín konání:

25. 2. 2014 v 9.00 hod.

Místo konání:

Břeclav, 17. listopadu 1a

Lektor:

Mgr. Petr Sikora

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

980 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

18. února 2014
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zástupcům)

OBČANSKÝ ZÁKONÍK A JEHO DOPAD DO PRAXE ŘEDITELŮ ŠKOL
A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ – PRÁVNÍ SUBJEKTY
Obsah:
Vzdělávací program je uspořádán formou interaktivního semináře, kdy lektor vždy účastníky
seznámí formou přednášky s právní úpravou jednotlivých témat obsaženou v novém
občanském zákoníku a poté bude následovat diskuze k probranému tématu na základě dotazů
účastníků semináře. Seminář se bude zabývat těmito tématy:

Změny v obecné úpravě právnických osob

Základní pojmy

Postavení fyzických a právnických osob

Účel a veřejná prospěšnost

Právní subjekty působící v oblasti školství

Přechod na nové typy právních subjektů

Spolky

Fundace

Ústavy
Cílem vzdělávacího programu je získat potřebné znalosti v oblasti přednášeného tématu
v souvislosti s přijetím zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, na jehož základě dochází
k významným změnám v úpravě soukromoprávních vztahů s dopadem do školství.
Určeno komu:

pro vedoucí pracovníky
a školských zařízení

všech

typů

Číslo akce:

3578

Číslo akreditace:

MSMT28543/2011-25-719

Termín konání:

pátek 14. 3. 2014 od 9.00 do 14.00 hod.

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Mgr. Alena Straubová

Cena pro pedagogy:

1.100 Kč

Cena pro ostatní:

1.330 Kč

Kontaktní osoba:

Irena Hrušáková, e-mail:
hrusakova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Uzávěrka přihlášek:

7. března 2014

škol

PRÁVNÍ PORADNA – PLATOVÉ PŘEDPISY VE ŠKOLSTVÍ
Obsah:
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 tarifu

Pravidelně měsíčně se opakující složky platu (příplatek za vedení, zvláštní příplatek,
osobní příplatek, specializační příplatek)
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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:

pro vedoucí pracovníky
a školských zařízení

všech

typů

Číslo akce:

3533

Číslo akreditace:

28543/2011-25-719

Termín konání:

středa 26. 2. 2014 od 13.00 do 17.00 hod.

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

JUDr. Dana Juříčková

Cena pro pedagogy:

770 Kč

Cena pro ostatní:

940 Kč

Kontaktní osoba:

Irena Hrušáková, e-mail:
hrusakova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Uzávěrka přihlášek:

19. února 2014

škol

VEDENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE
Obsah:
Každá škola by měla zvládnout vedení povinné školní dokumentace tak, aby odpovídala
především požadavkům platné legislativy a zároveň respektovala specifické podmínky školy.
Pozornost bude věnována především novelám právních norem, které se vztahují k vedení
dokumentace. Seminář bude zaměřen na tvorbu vybraných dokumentů a jejich zveřejňování,
s ohledem na školský zákon, platnou vyhlášku, využití zpracovaných metodických pokynů a
zohlednění právních výkladů, které se vztahují k dané problematice. Na příkladech budou
uvedeny individuální požadavky na dokumentaci pro jednotlivé typy škol.
Cílem je získat poznatky k vedení dokumentace školy tak, aby odpovídala požadavkům
legislativy a zohlednila specifika školy a vybavit vedení školy vědomostmi, které jim umožní:

motivovat členy širšího vedení pro aktualizaci stěžejní dokum entace školy

zapracovat informace z novelizovaných právních předpisů do dokumentů školy

organizovat a koordinovat tvorbu nových dokumentů

využívat zkušeností ze života školy a aktuálně je zapracovat do dokumentace.
Určeno komu:

pro vedoucí pracovníky
a školských zařízení

Číslo akce:

3549

Číslo akreditace:

v jednání

Termín konání:

pondělí 10. 3. 2014 od 13.00 do 17.00 hod.
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všech

typů

škol

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Ing. Ilona Ptáčková

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Kontaktní osoba:

Irena Hrušáková, e-mail:
hrusakova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Uzávěrka přihlášek:

3. března 2014

DVACET ČTYŘI MĚSÍCŮ ANEB ZMĚNY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH ZA
POSLEDNÍ DVA ROKY A JEJICH VLIV NA ŘÍZENÍ A DOKUMENTACI
ŠKOLY
Účastníci si doplní informace o platných právních předpisech a jejich vlivu na řízení
a dokumentaci školy, prostřednictvím rozboru konkrétních dokumentů ze škol zjistí, jaká jsou
nejčastější chybná řešení a získají vzory správného řešení dokumentů a vnitřních předpisů
škol.
Obsah:
1.
2.

3.

Chronologický přehled změn ve školských i obecných právních předpisech za posledních
24 měsíců, zejména u pracovně právních vztahů, propojení zákoníku práce s občanským
zákoníkem, hospodaření škol.
Požadavky na změny v řízení škol a zejména ve vedení dokumentace škol, např.
personální, organizační, pracovně právní, hospodářské. Co je nutné změnit ve směrnicích
školy, smlouvách, formulářích, rozhodnutích ředitele školy. Kontrolní systém, co lze
očekávat nového od kontrolních orgánů. Praktické ukázky z činnosti kontrolních orgánů –
MŠMT, ČŠI, Inspektorátů práce, zřizovatele.
Rozbor skutečných dokumentů ze škol, vzory správného řešení dokumentů a vnitřních
předpisů škol. Ukázky chybných řešení a jejich důsledky pro práci škol, hodnocení ředitelů.
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:

pro vedoucí pracovníky
a školských zařízení

Číslo akce:

3534

Číslo akreditace:

28543/2011-25-719

Termín konání:

středa 26. 3. 2014 od 13.00 do 17.00 hod.

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

JUDr. Dana Juříčková

Cena pro pedagogy:

640 Kč
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všech

typů

škol

Cena pro ostatní:

780 Kč

Kontaktní osoba:

Irena Hrušáková, e-mail:
hrusakova@sssbrno.cz , tel. 543 426 029

Uzávěrka přihlášek:

19. března 2014

STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA
Studium pro asistenty pedagoga podle § 20 odst. 1) písm. d) a f) a odst. 2 písm. d) a e)
zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Zahájení: 28. 2. 2014.
Studium pro asistenty pedagoga je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat
přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo ve škole zřízené pro děti a žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální
integrace.
Studium pro asistenty pedagoga probíhá v rozsahu 120 vyučovacích hodin. Ukončuje se
písemnou prací a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získá
absolvent osvědčení.
Podrobné informace (data, přihláška, kontaktní adresy naleznete na www.jmskoly.cz nebo
www.sssbrno.cz (Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů).

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
ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele 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:

pro vedoucí

34

pracovníky škol

a školských

zařízení a jejich zástupcům
Číslo akce:

3529

Číslo akreditace:

39432/2011-25-915

Termín konání:

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

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

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:

přednášky vždy v pátek a v sobotu po 14
dnech (mimo prázdniny)

Kontaktní osoba:

Irena Hrušáková, e-mail:
hrusakova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Uzávěrka přihlášek:

14. května 2014

UMĚNÍ A KULTURA
TÉMATA A PROJEKTY: ORIGAMI A PAPÍROVÉ ŠATY
Obsah:
Seminář je zaměřen na práci s tradičním materiálem – papírem a možnosti propojování,
vrstvení a stavění, ohýbání, skládání, svazování. Zkusíme papír svazovat, zasouvat,
protahovat, muchlat i lepit a vytvářet tak různé architektonické struktury, stavby, ale i věci
obyčejné, jako jsou šaty, klobouky a doplňky, které obvykle z papíru nebývají.
Budeme pracovat s lepenkou, odstřižky, zbytky papíru, novinami…tedy s materiálem, který je
kolem nás a který v lepším případě dáváme do sběru.
ŠATY – návrhy, vytváření kašírováním, svazováním, tiskátka.
ORIGAMI – a podobné prostorové možnosti s návodem.
Určeno komu:

učitelům ZŠ, SŠ, ZUŠ vychovatelům DM,
vedoucím výtvarných kroužků
a volnočasových aktivit

Číslo akce:

3561

Číslo akreditace:

21844/2013-1-582

Termín konání:

pondělí 24. 2. 2014 od 8.30 do 13.15 hod.
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Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Mgr. Blanka Hrušková

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:

17. února 2014

TÉMATA A PROJEKTY: PŘÍRODNÍ MATERIÁLY VE VV
Obsah:
Přírodniny, proutky, větve, listy, celé rostliny, hlína, jíly, kamínky, uhlíky, mušle, ulity, tráva.
Seminář vás seznámí s možnostmi využití přírodních materiálů v práci s žáky ZŠ a SŠ.
Přírodniny jsou pro práci s dětmi velmi vhodné – jde vždy o jedinečné (ve smyslu
neunifikované) materiály, které si může každý s trochou úsilí pořídit (nebo je získá jako odpad
při práci na zahradě, v tomto případě jde o téměř nevyčerpatelný báječný materiálový zdroj).
Jsou to materiály dostupné, levné, neškodné, zároveň vynikají mnoha smyslovými vlastnostmi
(vizuálními, čichovými, hmatovými) a v neposlední řadě obrovským potenciálem pro rozvoj
lidské fantazie. Přírodniny budou představeny jako téma pro práci s dětmi v těchto blocích:

Přírodniny jako zdroj inspirace v kresbě, malbě, dekorativní činnosti.

Přírodniny jako materiál pravěkých umělců a přírodních kmenů.

Přírodniny jako zdroj pro současné umělce (Land art, Andy Goldsworthy, František Skála,
Miloš Šejn)

Přírodní divadlo – animace, loutky



Přírodniny

v průběhu roku

Určeno komu:

učitelům ZŠ, SŠ, ZUŠ vychovatelům DM,
vedoucím výtvarných kroužků
a volnočasových aktivit

Číslo akce:

3565

Číslo akreditace:

21844/2013-1-582

Termín konání:

pondělí 17. 3. 2014. od 8.00 do 13.00 hod.

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Mgr. art. Olga Fryčová Hořavová

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Poznámka:

S sebou: zahradnické nůžky, kleště štípací
i ohýbací, nůžky, barevné pastely (máte-li)
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Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

10. března 2014

TÉMATA A PROJEKTY: INSPIRACE (ABSTRAKCE) VE VÝTVARNÉ
VÝCHOVĚ
Obsah:
Nechat se inspirovat současným uměním je velmi občerstvující, zejména proto, že jde
o aktuální díla vizuální kultury. Je určitě dobré se zajímat o projevy soudobé výtvarné scény,
vnímat umění jako cestu kritického myšlení a reflexe života. Seminář nebude uceleným úvodem
do problematiky, ale na konkrétních metodikách se seznámíte s tvorbou některých významných
českých i slovenských žijících umělců – s jejich tématy, technikami a metodikou, která byla
vypracována pro tvořivé dílny v galerii. Lektorka je vedoucí Galerie města Blanska
a pedagožka, představí vám doprovodné programy k výstavám, které připravovala pro žáky ZŠ,
SŠ, ZUŠ a gymnázií a které lze přenést i do výuky na školách. Budeme se věnovat tématu
kresby: Jiří Černický a linie, Jan Šerých – rozmanitost a stejnost, Jiří Franta a David Böhm –
portrét, kresba s přesahem a překvapení, grafice: Jozef Jankovič – figura, nová figurace,
Eduard Ovčáček – Lettrismus, sochařství: Alice Nikitinová a Jan Turner – Komorní plastika,
Krištof Kintera – sochy z plastů a tekutých hmot, a dalším: Alena Foustková – kaleidoskop,
Milena Dopitová – dopis příteli, Michal Škoda – autorská kniha, Vladimír Houdek – geometrická
abstrakce, Miloš Šejn – přírodní materiály. S některými tématy se seznámíte vlastní tvořivou
akcí, jiné vám budou prezentovány teoreticky.
Určeno komu:

učitelům 2 stupně ZŠ, SŠ, ZUŠ vychovatelům
DM, vedoucím výtv. kroužků a volnočasových
aktivit

Číslo akce:

3568

Číslo akreditace:

21844/2013-1-582

Termín konání:

pondělí 31. 3. 2014 od 8.30 do 13.15 hod.

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Mgr. art. Olga Fryčová Hořavová

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:

24. března 2014
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NABÍDKA SLUŽEB
ŠKOLNÍ VÝLETY A EXKURZE
EXKURZE DO OSVĚTIMI – POZOR! POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!
Nabízíme ještě několik volných termínů na exkurzi do Osvětimi. Je možné naplnit i menší skupiny
žáků. V případě zájmu volejte tel.: 543 426 042 nebo 734 441 510.
Cena : 650 Kč/osoba.
Termíny:
8. 4. 2014

25 míst + 1 učitel zdarma

14. 4. 2014

1 autobus pro 48 + 2 učitelé zdarma

24. 4 .2014

2 autobusy pro 86 + 4 učitelé zdarma

NOVINKA – HODONÍN, MĚSTO T. G. M.
Jednodenní výlet do Hodonína, města, ve kterém se narodil Tomáš Garrigue Masaryk.
Na co se můžete těšit:


Radniční věž s průvodcem.



Zpívající fontána.



Muzeum T. G. M. s průvodcem.



Hodonínská ZOO s průvodcem.



Plavba lodí po meandrech řeky Moravy.

Cena:

580 Kč/osoba. Na 15 osob jeden pedagog ZDARMA.

V ceně:

doprava na místo a zpět, veškeré vstupy a oběd.

Kontakty:
e-mail:

vylety@sssbrno.cz

tel.:

543 426 041 nebo 543 426 042 nebo 543 426 023

web:

www.jmskoly.cz/vylety
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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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