Středisko služeb školám
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno

září
2014

č. 09

MĚSÍČNÍK

Obsah
Informatika ............................................................................................................................ 4
Studium k výkonu specializovaných činností: koordinace v oblasti informačních a
komunikačních technologií ..................................................................................................................4
Setkání koordinátorů ICT.....................................................................................................................4
Bezplatné programy pro výuku na 1. st ZŠ ..........................................................................................5
Webové aplikace ve školní prostředí ...................................................................................................5
Jak na animace, reklamu, komiksy a výuková videa ............................................................................6
Kyberšikana a další zneužití ICT technologií........................................................................................6
Volně dostupné programy pro výuku na 2. st ZŠ a SŠ .........................................................................7
Cizí jazyky a literatura............................................................................................................ 8
Pohádka nás naučí..............................................................................................................................8
Angličtina od začátku – jak začít?........................................................................................................8
Burza nápadů ve výuce AJ..................................................................................................................9
Kurz AJ pro úplné začátečníky ..........................................................................................................10
Kurz AJ pro středně pokročilé............................................................................................................10
Kurz AJ pro začátečníky....................................................................................................................10
Kurz AJ pro mírně pokročilé ..............................................................................................................11
Kurz AJ pro pokročilé ........................................................................................................................11
Kurz AJ pro středně pokročilé............................................................................................................12
Kurz AJ pro pokročilé ........................................................................................................................12
Kurz AJ pro začátečníky....................................................................................................................12
Doplňující didaktické studium anglického jazyka................................................................................13
Jak efektivně zapojit PC do výuky cizích jazyků.................................................................................13
Konverzační kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně pokročilé....................................14
Mateřské školy a 1. stupeň zš ................................................................................................ 15
Jak lépe učit češtinu v 1. období ZŠ (1. – 3. ročník ZŠ)......................................................................15
Jak lépe učit češtinu v 2. období ZŠ (4. –- 5. ročník ZŠ) ....................................................................15
Kurz logopedické prevence – asistent logopeda - BRNO ...................................................................16
Plánování v každodenní práci učitelky pro mateřské školy.................................................................16
Rozvoj tvořivosti a představivosti v matematice na 1. stupni ZŠ.........................................................17
Kurz logopedické prevence – asistent logopeda – HODONÍN............................................................17
Tablety prakticky I – pro 1. st. ZŠ ......................................................................................................18
Tvorba digitálních učebních materiálů (DUM) pro interaktivní tabuli SMARt Board – pro 1. st ZŠ .......19
Pedagogika a speciální pedagogika ....................................................................................... 20
Problematika školního neprospěchu a možnosti jeho řešení ..............................................................20
Šikana jako narušení vztahů ve skupině............................................................................................20
Asistent pedagoga u dítěte s SPCH – ADHD, ADD............................................................................21
Workshop – problém zvaný ADHD, ADD ...........................................................................................21
Studium pedagogiky pro učitele 2014 – 2015 ....................................................................................22
Studium pedagogiky pro vychovatele 2014 – 2015 ............................................................................23
Studium pedagogiky pro pro pedagoga volného času 2014 – 2015, 120 hod výuky ...........................23
Studium pedagogiky pro pro pedagoga volného času 2014 – 2015, 44 hod výuky .............................24
Školní metodik prevence na škole .....................................................................................................24
Studium pro asistenty pedagoga podle § 20 odst. 1) písm. b, d) a f) a odst. 2 písm. d a e)
zákona č. 563/2004 Sb. pro asistenty pedagoga................................................................................25
Humanitní předměty .............................................................................................................. 26
Moderní aktivizační metody ve výuce českého jazyka na 2. st ZŠ a SŠ .............................................26
Moderní aktivizační metody ve výuce humanitních předmětů na 2. st ZŠ a SŠ ..................................26
Tělesná výchova a zdravý životní styl..................................................................................... 28
Co musí školní jídelna znát o alergenech v potravinách.....................................................................28
Sestavování jídelníčku pro školní stravování .....................................................................................28
Školský management a ekonomika......................................................................................... 29
Peněžní fondy v příspěvkových organizacích ....................................................................................29
Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO ......................................................................29
Odborná příprava preventistů PO a požárních hlídek.........................................................................30
Školní metodik prevence na škole .....................................................................................................30

2

Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích ......................................................................31
Úspěšné řízení zaměstnanců – hodnocení, motivace, týmová spolupráce .........................................32
Hospitace v praxi ředitele školy .........................................................................................................32
Jak na projekty a projektové vyučování .............................................................................................33
Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2014 – 2015 ..............................................................33
Daně ze závislé činnosti....................................................................................................................34
Zákoník práce ve školské praxi .........................................................................................................35
Umění a kultura .................................................................................................................... 36
Výtvarná dílna: Herbář ze sádry ........................................................................................................36
Výtvarné techniky ve dvou krocích: Keramická loutka........................................................................36
Výtvarná dílna: Vinobraní ..................................................................................................................37
Cestou dramatické výchovy...............................................................................................................37
Výtvarná dílna pro ŠD: Podzimní obrázky..........................................................................................38
Výtvarná dílna: Sítotisk......................................................................................................................38

3

INFORMATIKA

Studium k výkonu specializovaných činností: koordinace v oblasti
informačních a komunikačních technologií
Obsah:
Obsah prezentovaných témata a hodinová dotace odpovídají podmínkám tohoto typu studia.
1. Využití počítače ve vzdělávacím procesu
2. ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie
3. Počítačové sítě ve školách, principy a možnosti
4. Tvorba ICT plánu školy, interakce ICT a RVP
5. Informační systém školy a webová prezentace
6. Moderní technologie
7. Hygiena, ergonomie, bezpečnost ICT
8. Autorské právo, bezpečnost na internetu, netiketa
9. Počítač a volný čas dětí a mládeže
10. Užití ICT ve speciální pedagogice
11. Angličtina pro ICT
12. Příprava školních projektů
13. Vedení školních žákovských projektů
14. Aktuální zdroje informací a výukových objektů na internetu
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům

Číslo akce:

3805

Číslo akreditace:

MSMT-43214/2013-1-1001

Termín konání:

zahájení dne 19. 9. 2014 ve 14.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

kolektiv zkušených lektorů

Cena pro pedagogy:

17.900 Kč

Cena pro ostatní:

21.659 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Knapová, knapova@sssbrno.cz,
tel. 543 426 026

Uzávěrka přihlášek:

5. září 2014

Setkání koordinátorů ICT
Obsah:
Tématem tohoto tradičního setkání koordinátorů ICT bude využití ICT ve výuce konkrétních
předmětů (přírodopis, dějepis, fyzika, cizí jazyky a speciální pedagogika.
Přednášející budou odborní lektoři a zkušení koordinátoři ICT na školách.
Určeno komu:

koordinátorům ICT, vedoucím a pedagogickým
pracovníkům škol

Číslo akce:

3848

Číslo akreditace:

MSMT39381/2012-201-808

Termín konání:

12. 9. 2014

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

kolektiv lektorů

Cena pro pedagogy:

300 Kč

Cena pro ostatní:

370 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Knapová, knapova@sssbrno.cz,
tel. 543 426 026
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Uzávěrka přihlášek:

5. září 2014

Bezplatné programy pro výuku na 1. st ZŠ
Obsah:
Na tomto kurzu získá účastník přehled o bezplatných grafických programech využitelných pro
kreslení, úpravu obrázků, vytváření dvojrozměrných animací, prohlížení obrázků, fotografií
a provádění základních úprav.
Jedná se o online aplikace pro všestranný rozvoj žáků vhodné pro domácí přípravu žáků
i opakování učiva.
Účastníci získají odkazy na ověřené bezplatné výukové programy pro všestranný rozvoj žáků
na 1. stupni ZŠ a vyzkouší si je. Současně jim budou nabídnuty aplikace spustitelné bez
instalace v internetovém prohlížeči, vhodné pro opakování, procvičování učiva ve vyučovací
hodině i pro domácí přípravu.
Určeno komu:

učitelé 1. st ZŠ, koordinátorům ICT

Číslo akce:

3838

Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

pondělí 22. 9 . 2014 od 14.00 do 18.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Josef Mach

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

15. září 2014

Webové aplikace ve školní prostředí
Obsah:
Na tomto kurzu účastník zjistí jaké jsou možnosti webových aplikací a pozná jejich využití ve
školním prostředí, získá přehled o dostupných webových aplikacích, budou předvedeny ukázky
jejich využití žáky přímo ve vyučovací hodině, zároveň i v práci učitele.
Účastníci si vyzkouší a získají odkazy na využitelné programy napříč aprobacemi, spustitelné
přímo v internetovém prohlížeči, vhodné pro opakování, procvičování učiva ve vyučovací
hodině i pro domácí přípravu.
Provoz webových aplikací vyžaduje od uživatelů pouze základní počítačové dovednosti,
ovládání internetového prohlížeče. Dále se účastníci vzdělávacího programu seznámí
s programy pro přípravu učebních materiálů, testů, které vytvoří a spustí přímo v internetovém
prohlížeči. Účastníci posílí a rozšíří své počítačové dovednosti, seznámí se s metodami
a nástroji pro bezpečné ukládání, zálohování a sdílení dat na Internetu. Budou mít tak své
podklady pro výuku k dispozici všude tam, kde mají počítač nebo tablet a internetové připojení.
Určeno komu:

učitelé 1. a 2. st ZŠ, SŠ

Číslo akce:

3839

Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

pondělí 29. 9. a 6. 10. 2013 od 14.00 do
18.00 h (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:

Kurzovné lze hradit z projektu EU peníze
školám.
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Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

22. září 2014

Jak na animace, reklamu, komiksy a výuková videa
Obsah:
Naučte se pomocí volně dostupných nástrojů vytvořit během několika minut zábavné 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:

3782

Číslo akreditace:

MSMT39432/2011-25-915

Termín konání:

úterý 30. 9. a 7. 10. 2014 od 14.00 do 17.15
h (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:

Kurzovné lze hradit z projektu EU peníze
školám.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

23. září 2014

Kyberšikana a další zneužití ICT technologií
Obsah: Seznámení s jednotlivými pojmy týkajícími se problematiky kyberšikany:
•
Šikana x kyberšikana – rozdíly
•
Znaky šikany
•
Typy kyberagresorů
Seznámení se s postupy řešení, kazuistikami, jiným nebezpečím přinášeným ICT
technologiemi:
•
Východiska pro pomoc při kyberšikaně
•
Jak postupovat při řešení
•
Rozbor kasuistik
•
Dopad kyberšikany na jednotlivé účastníky
•
Další zneužití ICT technologií
Určeno komu:

učitelům ZŠ a SŠ

Číslo akce:

3868

Číslo akreditace:

MSMT-43214/2013-1-1001
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Termín konání:

25. 9. 2014 od 13.00 do 18.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Helena Adamusová

Cena pro pedagogy:

750 Kč

Cena pro ostatní:

910 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ivana Smejkalová,e-mail:
smejkalova@sssbrno.cz, tel. 543 426 047

Uzávěrka přihlášek:

18. září 2014

Volně dostupné programy pro výuku na 2. st ZŠ a SŠ
Obsah:
Účastníci toho to kurzu si vyzkouší a získají odkazy na ověřené bezplatné výukové programy
napříč aprobacemi pro všestranný rozvoj žáků na 2. stupni ZŠ a SŠ, grafické a další užitečné
programy. Současně jim budou nabídnuty aplikace, spustitelné bez instalace v internetovém
prohlížeči, vhodné pro opakování, procvičování učiva ve vyučovací hodině i pro domácí
přípravu.
Účastníci tohoto kurzu získají přehled o bezplatných systémových programech pro správu
adresářů a souborů, antivirovou ochranu počítače, bezpečné mazání souborů, skrývání složek
s daty, šifrování dat, pravidelné SW čištění systému a mazání citlivých i nformací nejen po
surfování internetem, provádění komprese dlouhodobě nepoužívaných dat, obnovu omylem
smazaných dat, zálohování dat a celých disků.
 Součástí kurzu budou 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.
 Online aplikace pro všestranný rozvoj žáků vhodné i pro domácí přípravu žáků
a opakování učiva.
Určeno komu:

učitelé 2. st. ZŠ, SŠ

Číslo akce:

3844

Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

pondělí 13. 10. a 20. 10. 2014 od 14.00 do
18.00 h (Jjedná 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:

Kurzovné lza hradit z projektu EU peníze
školám

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

6. října 2014
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CIZÍ JAZYKY A LITERATURA

Pohádka nás naučí...
Obsah:
Vzdělávací program představí komplexní soubor aktivit na základě pohádek O velké řepě
a O Budulínkovi. Každá z těchto pohádek poskytuje ucelený komplex pro práci ve všech
předmětech po dobu dvou až čtyř týdnů. Každá z pohádek nabízí textový rámec pro práci ve
dvou jazycích (angličtina i čeština), dále v matematice, prvouce, tělesné, výtvarné a pracovní
a hudební výchově. Účastníci se naučí pracovat s materiály pro jazykovou práci (rytmus,
výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), matematické operace více/méně, sčítání,
odčítání, násobení i dělení, a to v češtině i angličtině, naučí se tematicky zaměřené pohybové
aktivity a rozličné výtvarné techniky, vše na základě textu pohádky. Aktivity jsou stupňovány od
předškolního věku až po 4 – 5 třídu ZŠ.
Určeno komu:

učitelé 1. stupně ZŠ, ŠD, případně i MŠ
a DDM

Číslo akce:

3798

Číslo akreditace:

MSMT- 50056/2012-201-1017

Termín konání:

22. 9. 2014 od 8.00 do cca 12.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Sylvie Doláková

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Poznámka:

V případě účasti na obou akcích v jednom dni
zaplatíte snížené kurzovné za oba semináře.
Zúčastníte-li se jenom jednoho vybraného
semináře, zaplatíte plnou cenu. To znamená,
že v případě účasti jenom na jednom semináři
zaplatíte 800 Kč, v případě účasti na obou
seminářích zaplatíte 1200 Kč.

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail:
jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028

Uzávěrka přihlášek:

15. září 2014

Angličtina od začátku – jak začít?
Obsah:
Seminář má čtyři samostatné části. V každé z nich se učitelé naučí zohledňovat důležitou
oblast výuky cizího jazyka na zcela konkrétní sadě aktivit, motivovaných pohádkou, písničkou,
příběhem. V první části budeme pracovat v blocích Puffer train a Have you seen the little
ducks? V obou částech najdeme základní, postupně rozvíjené a navazované činnosti, které
vedou k osvojování jazyka. Kromě toho zde probereme následující oblasti: Organizace ve
třídě, režim a jazyk: Naučíme se, jak přistupovat k výuce, jak nenásilně organizovat režim
dne, jak dětí učit přesunům v prostoru, jaké instrukce používáme. Nezapomeneme na pochvalu
a povzbuzení. Výslovnost: Existuje mnoho způsobů, jak nacvičit a udržovat odlišnou
výslovnost a přitom se vyhnout nekonečnému nudnému opakování. Hra s rýmy, výslovnostní
tělocvik, jazykolamy, vytleskávací a poskočné hry jsou ro děti přitažlivé a přitom velmi
efektivní. Práce s příběhy : Toto je základní a nezbytný přístup při výuce cizího jazyka u této
věkové skupiny. Děti získávají jazyk přirozeně, na základě příběhů, které se odvíjejí v
jednoduchou, často se opakující zápletku. Děti tak porozumí jazyku bez nutného vysvětl ování
slovní zásoby a pravidel, pouhou imitací jazyka, zároveň si osvojují komunikativní princip.
Práce s loutkou: Loutky jsou skvělým prostředkem k osvojování jazyka; poskytují
komunikativní model, který děti rády přijmou a imitují. Přistupují na hru s loutkou ochotně a bez
zábran, odpovídají, kladou
Určeno komu:

učitelům 1. i 2. stupně ZŠ a učitelům ŠD, MŠ,
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DDM
Číslo akce:

3799

Číslo akreditace:

MSMT- 50056/2012-201-1017

Termín konání:

22. 9. 2014 od 12.00 do cca 16.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Sylvie Doláková

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Poznámka:

V případě účasti na obou akcích v jednom dni
zaplatíte snížené kurzovné za oba semináře.
Zúčastníte-li se jenom jednoho vybraného
semináře, zaplatíte plnou cenu. To znamená,
že v případě účasti jenom na jednom semináři
zaplatíte 800 Kč, v případě účasti na obou
seminářích zaplatíte 1200 Kč.

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail:
jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028

Uzávěrka přihlášek:

15. září 2014

Burza nápadů ve výuce AJ
Obsah:
Účastníci se seznámí s drobnými a rozsáhlejšími akrtivitami, které pomohou zpěstřit výuku
angličtiny a dovolí studentům, žákům i učitelům na chvíli si odpočinout od učebnice.
Prezentované aktivity rozvíjejí všechny jazykové dovednosti na úrovních A2 – B2 SERRJ.
Náplní semináře jsou jednak aktivity aktivačíní – časové nenáročné, určené k zahájení
vyučovací hodiny, tak aktivity časově náročnější vyždující celou vyučovací hodinu. Aktivity
rozvíjející písemný projev: Additions – uvědomení si struktury anglické věty oznamovací ,
Make a sentence – uvědomení si anglických větných struktur, Get out of this! – popis složité
situace a navržení možného východiska z jiné složité situace, Writing jumbled stories – nácvik
koherence, W riting mystery stories – odbourávání nechuti psát, psaní pro radost a zábavu.
Aktivity rozvíjející ústní projev: What were you doing last night? – kladení otázek v minulém
čase, trénink výřečnosti, Distractions – kladení otázek s důrazem na rychlost a plynulost, Do
not say ´yes´ or ´no´ – kladení otázek s tázacími dovětky s důrazem na plynulost, nácvik
odpovědních frází, You are lying! – kladení otázek s důrazem na přesnost a pohotovost, Who
murdered Mrs Smith? – nácvik debaty v plénu, společné hledání strategie řešení problému
Účastníci si každou aktivitu vyzkouší v roli žáků, po každé aktivitě bude následovat zpětná
vazba spojená s pojmenováním přínosu a možných rizik dané aktivity.
Určeno komu:

učitelům SŠ a 2. stupně ZŠ

Číslo akce:

3754

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

24. 9. 2014 od 13.00 do cca 17.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Pavel Novák

Cena pro pedagogy:

450 Kč

Cena pro ostatní:

550 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail:
jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028

Uzávěrka přihlášek:

17. září 2014
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Kurz AJ pro úplné začátečníky
Obsah:
Výuka jazyka pravidelně každý týden dvě vyučovací hodiny (vyjma prázdnin) podle učebnice
New English File Elementary (60 vyuč. hodin). Tento kurz je určen výhradně zájemcům, kteří
nikdy angličtinu nestudovali.
Určeno komu:

všem ped. pracovníkům

Číslo akce:

3852

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

každé úterý od 7. 10. 2013, 15.00 – 16.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Jana Kollárová

Cena pro pedagogy:

4.400 Kč

Cena pro ostatní:

5.330 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail:
jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028

Uzávěrka přihlášek:

30. září 2014

Kurz AJ pro středně pokročilé
Obsah:
Výuka jazyka pravidelně každý týden dvě vyučovací hodiny (vyjma prázdnin) podle učebnice
New English Pre-intermediate (60 vyuč. hodin). Tento kurz je určen zájemcům, kteří již
angličtinu částečně znají, ale potřebují si oživit vedle konverzace i některé gramatické jevy.
Kurz bude začínat od lekce 4C učebnice.
Určeno komu:

všem ped. pracovníkům

Číslo akce:

3853

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

každé úterý od 7. 10. 2013, 16.40 – 18.10 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Pavel Novák

Cena pro pedagogy:

4.400 Kč

Cena pro ostatní:

5.330 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail:
jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028

Uzávěrka přihlášek:

30. září 2014

Kurz AJ pro začátečníky
Obsah:
Výuka jazyka pravidelně každý týden dvě vyučovací hodiny (vyjma prázdnin) podle učebnice
New English File Elementary (60 vyuč. hodin). Tento kurz je určen zájemcům, kteří již mají
nějaké základy angličtiny, zvládli přítomný čas. Budou se opakovat gramatické jevy od začátku
knihy a plynule se naváže na minulý čas. Kurz bude zahajovat od lekce 5C učebnice.
Určeno komu:

všem ped. pracovníkům

Číslo akce:

3854

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

každou středu od 8. 10. 2013, 15.00 – 16.30
h
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Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Magdaléna Benčíková

Cena pro pedagogy:

4.400 Kč

Cena pro ostatní:

5.330 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail:
jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028

Uzávěrka přihlášek:

30. září 2014

Kurz AJ pro mírně pokročilé
Obsah:
Výuka jazyka pravidelně každý týden dvě vyučovací hodiny (vyjma prázdnin) podle učebnice
New English File Elementary (60 vyuč. hodin). Tento kurz je určen zájemcům, kteří již mají
zvládnutou základní gramatiku a chtějí pokračovat dále. Bude se dokončovat učebnice,
popřípadě opakovat problematické gramatické jevy. Kurz bude dokončovat učebnici New
English File Elementary od 9 lekce a bude pomalu přecházet na učebnici New English File Preintermediate.
Určeno komu:

všem ped. pracovníkům

Číslo akce:

3855

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

každou středu od 8. 10. 2013, 16.30 – 18.00
h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Magdaléna Benčíková

Cena pro pedagogy:

4.400 Kč

Cena pro ostatní:

5.330 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail:
jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028

Uzávěrka přihlášek:

30. září 2014

Kurz AJ pro pokročilé
Obsah:
Výuka jazyka pravidelně každý týden dvě vyučovací hodiny (vyjma prázdnin) (60 vyuč. hodin).
Tento kurz je určen zájemcům, kteří již angličtinu znají, ale potřebují si rozšířit své znalosti,
oživit si gramatiku i konverzaci. Kurz je částečně zaměřen i na metodiku výuky AJ. Vyučuj e se
podle řady učebnic Face to Face.
Určeno komu:

všem ped. pracovníkům

Číslo akce:

3856

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

každou středu od 8. 10. 2013, 15.30 – 17.00
h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Radka Mlýnková

Cena pro pedagogy:

4.400 Kč

Cena pro ostatní:

5.330 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail:
jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028

Uzávěrka přihlášek:

30. září 2014
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Kurz AJ pro středně pokročilé
Obsah:
Výuka jazyka pravidelně každý týden dvě vyučovací hodiny (vyjma prázdnin) podle učebnice
New English File Pre-intermediate (60 vyuč. hodin). Tento kurz je určen pokročilejším
zájemcům, kteří navazují na své znalosti v předchozím studiu a rozšiřují si je. V kurzu se bud e
vyučovat od 4. lekce učebnice na základě gramatického základu této knihy, velký důraz se zd e
klade na konverzaci.
Určeno komu:

všem ped. pracovníkům

Číslo akce:

3857

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

každý čtvrtek od 9. 10. 2013, 15.00 – 16.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Magdaléna Benčíková

Cena pro pedagogy:

4.400 Kč

Cena pro ostatní:

5.330 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail:
jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028

Uzávěrka přihlášek:

30. září 2014

Kurz AJ pro pokročilé
Obsah:
Výuka jazyka pravidelně každý týden dvě vyučovací hodiny (vyjma prázdnin) (60 vyuč. hodin).
Tento kurz je určen pokročilým zájemcům, kteří již angličtinu znají, ale potřebují si rozšířit své
znalosti, oživit si gramatiku i konverzaci. Bude se vyučovat od lekce 3B učebnice New English
File Intermediate.
Určeno komu:

všem ped. pracovníkům

Číslo akce:

3858

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

každý čtvrtek od 9. 10. 2013, 14.30 – 16.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

4.400 Kč

Cena pro ostatní:

5.330 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail:
jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028

Uzávěrka přihlášek:

30. září 2014

Kurz AJ pro začátečníky
Obsah:
Výuka jazyka pravidelně každý týden dvě vyučovací hodiny (vyjma prázdnin) (60 vyuč. hodin).
Tento kurz je určen začátečníkům, kteří již mají nějaké základní znalosti (ovládají přítomný čas,
apod.). Bude se vyučovat od lekce 3C učebnice New English Elementary.
Určeno komu:

všem ped. pracovníkům

Číslo akce:

3859

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

každý čtvrtek od 9. 10. 2013, 16.05 – 17.35 h
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Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

4.400 Kč

Cena pro ostatní:

5.330 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail:
jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028

Uzávěrka přihlášek:

30. září 2014

Doplňující didaktické studium anglického jazyka
Obsah:
Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou
získat vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni
C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen „SERR pro jazyky“)
a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka Absolvent získá znalosti a dovednosti v
oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Studium je zaměřeno na problematiku dosažení
vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění
písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním
projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně základní školy, střední
školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Účastníci programu se seznámí i se
základy managementu výuky příslušného cizího jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy ve
výuce cizích jazyků.Plán studia bude zaslán zájemcům na požádání
Kritéria výběru účastníků: Magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné
magisterské vzdělání doplněné vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů, a to v bakalářském
studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. Kromě toho by
měl uchazeč prokázat znalost cizího jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky.
Určeno komu:

učitelům AJ na ZŠ a SŠ, kteří nemají
kvalifikaci pro výuku AJ

Číslo akce:

3864

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

od středy 19. 11. 2014, 13.00 – 16.15 h, další
termíny 26. 11., 2. 12., 9. 12., 16. 12., termíny
v roce 2015 budou upřesněny

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Pavel Novák, Mgr. Helena Daňková,
Mgr. Renata Abrahamová, PhDr. Tamara
Váňová

Cena pro pedagogy:

4.500 Kč

Cena pro ostatní:

5.450 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail:
jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028

Uzávěrka přihlášek:

30. října 2014

Jak efektivně zapojit PC do výuky cizích jazyků
Obsah:
Překvapte své žáky a zapojte v novém školním roce počítač do výuky cizích jazyků, pokud jste
tak dosud neučinili.
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
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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:

3833

Číslo akreditace:

MSMT39432/2011-25-915

Termín konání:

čtvrtek 25. 9. a 2. 10. 2014 od 14.00 do
17.15 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Kateřina Bílá

Cena pro pedagogy:

1.200 kč

Cena pro ostatní:

1.460 Kč

Poznámka:

Kurzovné lze hradit z projektu EU peníze
školám.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

18. září 2014

Konverzační kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně
pokročilé
Obsah:
Konverzační kurz otevřeme jako jednoroční kurz, jehož absolventi však budou moci pokračovat
v dalším školním roce v kurzu pokročilejším. Kurz je určen pro zájemce z řad pedagogů všech
typů škol, zejména pro jazykově neaprobované učitele, kteří s jazykem přicházejí do styku při
suplování, ale i pro obecnou potřebu. Vstupní znalostní úroveň účastníků se předpokládá
„mírně pokročilí“- A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Určeno komu:

pro
aprobované
ale
i
pro
jazykově
neaprobované učitele, kteří s jazykem
přicházejí do styku při suplování, ale i pro
obecnou potřebu a ostatní zájemce

Číslo akce:

3822

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

úterý 7. 10. 2014 – 26. 5. 2015 od 15.15 do
16.45 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Bude upřesněn

Cena pro pedagogy:

5.000 Kč

Cena pro ostatní:

6.050 Kč

Kontaktní osoba:

Ivana Suchánková, suchankova@sssbrno.cz,
tel. 543 426 036

Uzávěrka přihlášek:

30. září 2014
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MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZŠ

Jak lépe učit češtinu v 1. období ZŠ (1. – 3. ročník ZŠ)
Obsah:
Zaměřeno na výuku ČJ ve 2. a 3. ročníku ZŠ.
1. Pojetí a cíle RVP pro český jazyk: srovnání starého a nového pojetí výuky, stavba
vyučovací hodiny (bloků) – propojení jednotlivých oblastí češtiny, integrace
průřezových témat
2. Požadavky na žáka 2. a 3. ročníku ZŠ ze všech oblastí ČJ (komunikace a sloh,
mluvnice, pravopis, literatura), co má umět žák na konci 3. třídy
3. Efektivní metody výuky – praktické ukázky metody komunikační a slohové výchovy,
metody jazykové výchovy a pravopisného výcviku, příklady dobré praxe.
4. Učební materiály: jak se v nich orientovat prezentace ověřených materiálů
Určeno komu:

zaměřeno na učitele 1. a 3. ročníku ZŠ

Číslo akce:

3800

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

23. 9. 2014, od 13.30 do cca 17.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PaedDr. Hana Mühlhauserová

Cena pro pedagogy:

550 Kč

Cena pro ostatní:

660 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail:
jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028

Uzávěrka přihlášek:

16. září 2014

Jak lépe učit češtinu v 2. období ZŠ (4. – 5. ročník ZŠ)
Obsah:
Zaměřeno na výuku ČJ ve 4. a 5. ročníku ZŠ.
1. Pojetí a cíle RVP pro český jazyk: srovnání starého a nového pojetí výuky, stavba
vyučovací hodiny (bloků) - propojení jednotlivých oblastí češtiny, integrace průřezových
témat.
2. Požadavky na žáka 4. a 5. ročníku ZŠ ze všech oblastí ČJ (komunikace a sloh,
mluvnice, pravopis, literární výchova): co má umět žák na konci 5. třídy.
3. efektivní metody výuky - praktické ukázky: metody komunikační a slohové výchovy,
metody jazykové výchovy a pravopisného výcviku, příklady dobré praxe.
4. Učební materiály: jak se v nich orientovat prezentace ověřených materiálů
Určeno komu:

zaměřeno na učitele 1. a 3. ročníku ZŠ

Číslo akce:

3801

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

25. 9. 2014, od 13.30 do cca 17.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PaedDr. Hana Mühlhauserová

Cena pro pedagogy:

550 Kč

Cena pro ostatní:

660 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail:
jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028

Uzávěrka přihlášek:

18. září 2014
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Kurz logopedické prevence – asistent logopeda – BRNO
Obsah:
Kritéria výběru účastníků:
Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese
a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační
kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči. Studium je zejména
určeno pro učitele/učitelky mateřské školy nebo přípravné třídy základní školy. Kritériem pro
výběr uchazeče je doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost (zákon č.
563/2004 Sb., v platném znění) učitele nebo vychovatele a písemný souhlas ředitele školy
s realizací pedagogické praxe frekventanta kurzu.
Obsah (40 hodin teorie a 20 hodin praxe):
1. Logopedie, systém logopedické péče v ČR.
2. Vývoj řeči a podmínky jeho správného vývoje.
3. Patologie ve vývoji řeči a pedagogická diagnostika spojená s diferenciací odchylek od
běžného vývoje řeči.
4. Metodické postupy v logopedické prevenci, logopedické pomůcky a hry.
5. Logopedická diagnostika v praxi - praktická část v MŠ.
Ukončení studia:
Úspěšné absolutorium kurzu je podmíněno alespoň 75% účastí. Studium je ukončeno
závěrečným pohovorem a rozborem kazuistiky, kterou absolvent zpracoval na základě
pedagogické praxe zaměřené na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence. Úspěšným
absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu činností logopedického
asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č. j. 14712/2009-61 k zabezpečení
logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného rozvoje komunikačních
schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží.
Kurzovné lze hradit z Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním
vzdělávání. Kurz bude probíhat v těchto termínech: 9. 9. 2014, 16. 9. 2014, 23. 9. 2014, 30.9.5. 12. 2014 - praxe; 9. 12. 2014 - závěrečné pohovory.
Určeno komu:

učitelkám MŠ

Číslo akce:

55674

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

9. 9. 2014 – 9. 12. 2014 od 8.30 do 16.00
hodin

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PaedDr. Petr Petráš, PhDr. Jana Petrášová,
Mgr. Vlastimila Kazdová

Cena pro pedagogy:

4.800 Kč

Cena pro ostatní:

5.810 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

5. září 2014

Plánování v každodenní práci učitelky pro mateřské školy
Obsah:
Účastnice získají dovednosti nezbytné pro plánování obsahu předškolního vzdělávání.
Vyzkoušejí si naplánovat dílčí tematické celky dle Gardnerovy teorie mnohočetných inteligencí,
porovnají takto připravené tematické celky s cíli obsaženými v RVP PV, provedou evaluaci
tematických celků. Dále získají náměty k formálnímu způsobu zpracování tematických celků,
třídních vzdělávacích programů. Jak naplánovat, zrealizovat a vyhodnotit obsah předškolního
vzdělávání (integrované bloky). Vzdělávací akce vychází z požadavku na kvalitu předškolního
vzdělávání formulovaných v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Bude zaměřena
na témata:
 Pojetí obsahu předškolního vzdělávání v RVP PV
 Individualizace ve vzdělávání jako východisko pro plánování učitelky (Gardnerova
teorie mnohočetných inteligencí).
 Plánování obsahu výchovně vzdělávací práce ve školním vzdělávacím programu.

16




Plánování integrovaných bloků a dílčích tematických částí ve třídním vzdělávacím
programu.
Evaluace integrovaných bloků a dílčích tematických částí ve třídním vzdělávacím
programu.

Určeno komu:

učitelkám MŠ

Číslo akce:

55667

Číslo akreditace:

MSMT-12321/2013-201-350

Termín konání:

čtvrtek 11. 9. 2014 od 9.00 do 16.00 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

4. září 2014

Rozvoj tvořivosti a představivosti v matematice na 1. stupni ZŠ
Obsah:
Účastníci semináře získají řadu podnětných námětů k stimulaci žáků k tvořivé činnosti, k řešení
běžných i neobvyklých problémů, k zvyšování jejich geometrické představivosti apod.
Prezentované činnosti mají povahu mechanického hlavolamu – skládanky (Tangram, Evereto,
Trojúhelníková skládanka, Kolumbovo vejce apod.). Didaktické hry (Digimat, Trojúhelníkové
a čtyřúhelníkové destičky Sim, Laso apod.). Problémové úlohy (Barevné skládání, Didóni na
úloha, Bludiště). Často jde o propojení dovedností všech typů – zhodnocení dovedností žáků
(koncentrace pozornosti, tréninku paměti, aktivizace myšlenkového a rozumového úsilí apod.),
a to formou zážitkového učení. Účastníci obohatí své portfolio o rozmanitost forem práce se
zajištěním zpětné vazby a uplatněním mezipředmětových vztahů. Náměty a charakteristika
činností vycházejí ze vzdělávacích cílů daného předmětu i věkových a individuálních
schopností a zvláštností žáků. Činnosti sledují i účinnou motivaci a zefektivnění vyučování
zapojením všech žáků, nabízejí rozvoj myšlení a dovedností žákům nadaným.
 Stimulace tvořivé činnosti.
 Řešení problémových úkolů.
 Zvyšování geometrické představivosti (hlavolamy, didaktické hry, problémové úlohy).
Určeno komu:

učitelům 1. stupně ZŠ

Číslo akce:

55679

Číslo akreditace:

MSMT-2475/2013-201-128

Termín konání:

středa 24. 9. 2014 od 13.00 do 17.00 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

RNDr. Eva Krejčová CSc.

Cena pro pedagogy:

640 Kč

Cena pro ostatní:

780 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

17. září 2014

Kurz logopedické prevence – asistent logopeda – HODONÍN
Obsah:
Kritéria výběru účastníků: Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci
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výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově,
podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči.
Studium je zejména určeno pro učitele/učitelky mateřské školy nebo přípravné třídy základní
školy. Kritériem pro výběr uchazeče je doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou
činnost (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) učitele nebo vychovatele a písemný souhlas
ředitele školy s realizací pedagogické praxe frekventanta kurzu.
Obsah (40 hodin teorie a 20 hodin praxe):
 Logopedie, systém logopedické péče v ČR.
 Vývoj řeči a podmínky jeho správného vývoje.
 Patologie ve vývoji řeči a pedagogická diagnostika spojená s diferenciací odchylek od
běžného vývoje řeči.
 Metodické postupy v logopedické prevenci, logopedické pomůcky a hry.
 Logopedická diagnostika v praxi - praktická část v MŠ.
Ukončení studia: Úspěšné absolutorium kurzu je podmíněno alespoň 75% účastí. Studium je
ukončeno závěrečným pohovorem a rozborem kazuistiky, kterou absolvent zpracoval na
základě pedagogické praxe zaměřené na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence.
Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu činností
logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k
zabezpečení logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného rozvoje
komunikačních schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských
obtíží.
Kurzovné lze hradit z Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním
vzdělávání. Kurz bude probíhat v těchto termínech: 25. - 26. 9. 2014, 2. - 4. 10. 2014, 5.1030.11.2014 - praxe; 4.12.2014 - závěrečné pohovory.
Určeno komu:

učitelkám MŠ

Číslo akce:

55680

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

25. 9. 2014 – 4. 12. 2014 od 8.00 do 15.15
hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Alena Horáková, Mgr. Dagmar Krýsová

Cena pro pedagogy:

4.800 Kč

Cena pro ostatní:

5.810 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

5. září 2014

Tablety prakticky I – pro 1. st. ZŠ
Obsah:
Pokud jste dosud neměli příležitost seznámit se využitím tabletu ve výuce prvního stupně, máte
jedinečnou příležitost.
Seminář je zaměřen na skutečné, reálné využití a zapojení dotykových zařízení (tabletů či
mobilů) do výuky na 1. stupni ZŠ. Na pěti typických aktivitách bude účastníkům ukázáno, jak
žáky motivovat k zapojení techniky do výuky, je zaměřen ryze prakticky s minimem nutné
teorie.
 Počítáme, kreslíme a píšeme s tabletem.
 Jak vytvořit fotokoláž během 5 minut.
 QR kódy, jejich tvorba a čtení – Cesta za pokladem s využitím mobilu.
 Virtuální realita v tabletu – udělejme si vlastní pohyblivý obrázek.
 Onemocněl spolužák, pošleme mu kopie sešitů.
Účastníci si projdou fázemi přípravy aktivity, odzkoušení programů a funkcí krok za krokem
a jejich dalšími možnostmi tak, aby byli schopni tyto aktivity sami aplikovat a využít ve svých
hodinách.
Jednotlivé aktivity jsou voleny tak, aby je zvládl žák prvního stupně ZŠ.
Určeno komu:

učitelé 1. st. ZŠ

Číslo akce:

3851
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Číslo akreditace:

MSMT 17775/2014-1-598

Termín konání:

úterý 14. 10. 2014 od 14.00 do 18.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Pavel Hodál

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

7. října 2014

Tvorba digitálních učebních materiálů (DUM) pro interaktivní tabuli
SMARt Board – pro 1. st ZŠ
Obsah:
Účastníci se na tomto kurzu naučí, posílí a rozšíří dovednosti ovládání interaktivní tabule
SMART Board a software SMART Notebook pro přípravu interaktivních digitálních učebních
materiálů. Naučí se doplnit stávající DUMy o předpřipravené interaktivní prvky pro výklad,
procvičování a upevnění učiva, okamžitou zpětnou vazbu.
 Jaké jsou možnosti software SMART Notebook pro vytváření efektivních interaktivních
digitálních učebních materiálů.
 Přehled dostupných šablon stránek, grafických prvků a předchystaných aktivit, které
jsou součástí software SMART Notebook.
 Ukázky hotových digitálních učebních materiálů vytvořených s využitím dostupných
funkcí a zdrojů software SMART Notebook.
Určeno komu:

učitelé 1. st ZŠ, koordinátorům ICT

Číslo akce:

3845

Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

pondělí 27. 10 a 3. 11. 2014 od 14.00 do
18.00h
Jedná se o jeden kurz 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

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

20. října 2014
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PEDAGOGIKA A SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Problematika školního neprospěchu a možnosti jeho řešení
Obsah:
 Obecně o školním neprospěchu
 Rizikové symptomy školní neúspěšnosti na počátku školní docházky
 Příčina neprospěchu ze strany dítěte:
o rozumové nadání, inteligence, intelekt - úroveň rozumového nadání, struktura,
dynamika poznávacích funkcí, přizpůsobení vyučovacího procesu intelektovým
možnostem žáka, názornost ve vyučovacím procesu.
o osobnostní faktory, mající vliv na školní výkonnost, nižší frustrační tolerance,
nedostatky v práceschopnosti, v motivačních a volních procesech, astenické
a neurastenické rysy
o zdravotní problematika – častá nemocnost, hospitalizace, dlouhodobá absence,
zdravotní oslabení, legislativa, vliv organicity na školní výkon, výukové deficity
a jejich řešení.
 Příčiny vnější – výchovné prostředí dítěte, rodinné zázemí
 Vyučovací proces
 Možnosti pozitivního ovlivnění školního neprospěchu ze strany učitele.
Účastníci si rozšíří své kompetence v oblasti rozkrývání příčin školního neprospěchu, budou
hledat možnosti řešení. Získají představu o vnějších a vnitřních příčinách, které mohou
významně ovlivnit školní úspěšnost a možnosti jejího ovlivnění ze strany učitele
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům 1. a 2. stupně ZŠ

Číslo akce:

3764

Číslo akreditace:

28543/2011-25-719

Termín konání:

25. 9. 2014 od 13.30 h do 17.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Renata Abrahamová

Cena pro pedagogy:

750 Kč

Cena pro ostatní:

910 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

18. září 2014

Šikana jako narušení vztahů ve skupině
Obsah semináře:
1. Teoretické vymezení pojmů šikany, leasing, apod.
2. Stadia šikany a projevy šikanujícího chování - typy obětí, typy agresorů, varovné
signály, strategie vyšetřování šikany
3. Metody řešení šikany – metoda usmíření a metoda vnějšího nátlaku a práce se
skupinou s projevy šikany s možnostmi využití psychoterapeutických her
Cílem semináře je:
 seznámení účastníků se základními pojmy v této oblasti.
 Seznámit s projevy šikanujícího chování.
 Naučit účastníky strategii vyšetřování šikany a práci se skupinou s projevy šikany.
Určeno komu:

pedagogům 1. i 2. stupně základních škol
a školských zařízení pracujícími s dětmi
a mládeží do 15 let

Číslo akce:

3789

Číslo akreditace:

18700/2011-25-492

Termín konání:

6. 10. 2014 od 9.00 h do 15.00 h

20

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PaedDr. Zdeněk Martínek

Cena pro pedagogy:

850 Kč

Cena pro ostatní:

1.030 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

29. září 2014

Asistent pedagoga u dítěte s SPCH – ADHD, ADD
Obsah:
Rozšiřující seminář pro asistenty pedagoga, který volně navazuje na kurz „Asistent pedagoga“.
Tato akce 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: 60 min.
 Dítě s ADHD, ADD ve škole i doma – chování dětí s ADHD a ADD: 60 min
 Konkrétní zásady práce s dítětem s ADHD z pozice sistenta: 60 min.
 Spolupráce asistenta pedagoga s vyučujícím: 60 min.
 Korekce nežádoucího chování: 60 min.
 Kazuistiky z praxe, diskuze nad konkrétními otázkami: 60 min.
Cílem semináře je pomoci asistentům pedagoga lépe se orientovat v problematice specifických
poruch chování. Účastníci semináře budou seznámeni s jednotlivými projevy ADHD, ADD, jejich
charakteristikou, jednotlivými formami, příčinami vzniku, projevy. Součástí semináře budou také
kasuistiky dětí s SPCH. Probrána bude otázka nejvhodnějšího přístupu k dětem s ADHD, ADD,
zásady práce s těmito dětmi z pozice asistenta pedagoga.
Určeno komu:

asistentům pedagoga v MŠ a na 1. stupni ZŠ

Číslo akce:

3835

Číslo akreditace:

MSMT- 50056/2012-201-1017

Termín konání:

2. 10. 2014 od 12.30 h do 18.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Lenka Bínová

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

25. září 2014

Workshop – problém zvaný ADHD, ADD
Obsah: Seminář pro pedagogické pracovníky je zaměřen na otázky a odpovědi týkající se péče
o děti a žáky s poruchou ADHD a ADD. W orkshop volně navazuje na semináře zabývající se
problematikou ADHD, ADD a doplňuje o praktické poznatky. Cílem workshopu je učitelům
poskytnout návod na hledání různých strategií v péči o konkrétní dítě. Seminář nabízí na
základě dotazů účastníků praktické rady vycházející z dlouhodobé praxe. V rámci workshopu
se chceme seznámit se základními daty, možnostmi a hranicemi práce s dětmi s ADHD.
Nejenom zkušenosti nás, jako odborných pracovníků, ukazují, že učitelé, kteří jsou každodenně
konfrontováni s projevy ADHD, ADD opravdu potřebují informace, zkušenosti a rady. Právě
worhshop je zaměřen na rozvoj sociálních a emočních dovedností a na pozitivní ovlivňování
psychomotorického vývoje dítěte. Součástí workshopu jsou ukázky relaxačních technik,
přehrávky problémových situací všedního dne, strategie zvládání hněvu nebo komunikace
v konfliktech. Cílem programu je aktivně a smysluplně využít společný čas ve prospěch
zlepšení psychického, emocionálního a sociálního stavu dítěte prostřednictvím vhodných
aktivit.
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Určeno komu:

Seminář je určen pro učitele mateřských škol
a 1. stupně základních škol – absolventy
seminářů ADHD a ADD

Číslo akce:

3836

Číslo akreditace:

MSMT- 17775/2014-1-598

Termín konání:

30. 10. 2014 od 14.00 h do 18.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Lenka Bínová

Cena pro pedagogy:

550 Kč

Cena pro ostatní:

670 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

23. října 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 – 2015
Obsah:
Vzdělávací program „Studium pedagogiky pro učitele“ vychází z podmínek a požadavků
stanovených v § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a změně některých zákonů, a § 3 odst. 1) a odst. 2) písm. a) Vyhlášky č. 317/2005 Sb.,
o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému.
Je zaměřen na získání odborné kvalifikace pro učitele odborných předmětů, praktického
vyučování a 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.
Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle §9 odst. 2) písm.
d), odst. 3) písm. a), b), c), odst. 5) písm. a), b), §10 odst. 1) písm. a), f), g) a h), § 12 písm. c)
a §22 odst. 1 písm. a) 3 Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností pedagogického pracovníka.
Studium bude organizováno prezenční formou v rozsahu 120 hodin výuky. Absolvent studia
získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou
součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Výuka bude rozložena do dvou
semestrů studia.
Určeno komu:

zájemcům o získání odborné kvalifikace podle
§9 odst. 2) písm. d), odst. 3) písm. a), b), c),
odst. 5) písm. a), b), §10 odst. 1) písm. a), f),
g) a h), § 12 písm. c) a §22 odst. 1 písm. a) 3
Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností
pedagogického pracovníka.

Číslo akce:

3810

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

10. 10. 2014 - 5. 6. 2015

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

kolektiv lektorů

Cena pro pedagogy:

11.000 Kč

Cena pro ostatní:

11.000 Kč

Poznámka:

Výuka probíhá ve čtrnáctidenních cyklech
v pátek a sobotu od 8.30 do 15.30 h

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

30. září 2014
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Studium pedagogiky pro vychovatele 2014 – 2015
Obsah:
Vzdělávací program Studium pro vychovatele 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. b) vyhlášky č.
317/2005 Sb.
Vzdělávací program je zaměřen na získání odborné kvalifikace vychovatele. Cílem studia je
získání základních kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon
činnosti vychovatele. Kritérium výběru účastníků: dosažené vzdělání vyšší odborné (DiS., Bc.).
Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 16 odst.
1 písm. c) a písm. e) Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností vychovatele ve školách
a školských zařízeních.
Studium bude organizováno prezenční formou v rozsahu 80 vyučovacích hodin výuky.
Výuka bude rozložena do dvou semestrů studia.
Určeno komu:

zájemcům o získání odborné kvalifikace podle
§ 16 odst. 1 písm. c) a písm. e) Zákona
č. 563/2004 Sb. k výkonu činností vychovatele
ve školách a školských zařízeních.

Číslo akce:

3810

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

10. 10. 2014 - 5. 6. 2015

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

kolektiv lektorů

Cena pro pedagogy:

8.000 Kč

Cena pro ostatní:

8.000 Kč

Poznámka:

Výuka probíhá ve čtrnáctidenních cyklech
v pátek a sobotu od 8.30 do 15.30 h

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

30. září 2014

Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 2014 – 2015,
120 hod výuky
Obsah:
Vzdělávací program „Studium pedagogiky pro pedagoga volného času“ 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. Program je zaměřen na získání odborné kvalifikace
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 podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času.
Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 17 odst. 1)
písm. b), d) a f) Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností pedagoga volného času.
Studium bude organizováno prezenční formou v rozsahu 120 hodin výuky. Výuka bude
rozložena do dvou semestrů studia.
Určeno komu:

zájemcům o získání odborné kvalifikace podle
§ 17 odst. 1) písm. b), d) a f) Zákona č.
563/2004 Sb. k výkonu činností pedagoga
volného času.

Číslo akce:

3810

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

10. 10. 2014 – 5. 6. 2015

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

kolektiv lektorů
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Cena pro pedagogy:

11.000 Kč

Cena pro ostatní:

11.000 Kč

Poznámka:

Výuka probíhá ve čtrnáctidenních cyklech
v pátek a sobotu od 8.30 do 15.30 h

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

30. září 2014

Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 2014 – 2015,
44 hod výuky
Obsah:
Vzdělávací program „Studium pedagogiky pro pedagoga volného času“ 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. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Program je zaměřen na získání odborné kvalifikace
pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém
vzdělávání. Cílem vzdělávacího programu je získání základních kompetencí v oblasti
pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času.
Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 17 odst. 2)
písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností pedagoga volného času.
Studium bude organizováno prezenční formou v rozsahu 44 hodin výuky. Výuka bude rozložena
do dvou semestrů studia.
Určeno komu:

zájemcům o získání odborné kvalifikace podle
§ 17 odst. 2) písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb.
k výkonu činností pedagoga volného času.

Číslo akce:

3810

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

10. 10. 2014 – 5. 6. 2015

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

kolektiv lektorů

Cena pro pedagogy:

4.000 Kč

Cena pro ostatní:

4.000 Kč

Poznámka:

Výuka probíhá v pátek nebo sobotu od 8.30
do 15.30 h

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

30. září 2014

Školní metodik prevence na škole
Obsah:
Seminář přiblíží účasatníkům funkci školního metodika prevence, seznámí účastníky se
základními pojmy a úkoly vyplývajícími z funkcí metodika (specifika postavení ŠMP, činnost
ŠMP, povinná dokumentace ŠMP). V další části se seznámí účastníci s tvorbou Minimálního
preventivního programu, doporučením co by měl obsahovat a jak jej vyhodnocovat. Dále budou
seznámeni s legislativou vztahující se k problematice sociálně nežádoucích jevů, o kterou se
mohou při řešení vzniklých problematických situací ve škole opírat a s možnou spoluprací
s dalšími institucemi a organizacemi.
Určeno komu:

školním metodiků prevence ZŠ a SŠ

Číslo akce:

3885

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

15. 10. 2014 od 9.00 h do 14.00 h
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Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Helena Adamusová

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Kontaktní osoba:

Radka Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz,
tel. 543 426 044

Uzávěrka přihlášek:

8. října 2014

Studium pro asistenty pedagoga podle § 20 odst. 1) písm. b, d) a f)
a odst. 2 písm. d a e) zákona č. 563/2004 Sb. pro asistenty pedagoga
Obsah:
Podrobný plán a obsah studia bude zaslán zájemcům na požádání.
Určeno komu:

asistentům pedagoga na MŠ, ZŠ, SŠ

Číslo akce:

3850

Číslo akreditace:

MSMT-12 321/2013-201-350

Termín konání:

17. 10. 2014 od 8.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

lektorský sbor pod vedení PaedDr. Petra
Hanáka

Cena pro pedagogy:

6.800 Kč

Cena pro ostatní:

6.800 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

16. září 2014
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HUMANITNÍ PŘEDMĚTY

Moderní aktivizační metody ve výuce českého jazyka na 2. st ZŠ a SŠ
Obsah:
Pokud hledáte na začátku školního roku zajímavé typy pro zpestření hodiny českého jazyka,
jste na správném místě.
Program představí moderní metody práce s textem, které žáky baví:
 4 rohy a extrém
 Alfa box, Ano-ne
 Kooperativní bingo
 Třífázový rozhovor
 Skládankové učení
 Dvojitý zápisník + Poslední slovo patří mně – Barbusse- Oheň
 INSERT + Pětilístek, Kostka
 Učíme se navzájem, Pyramida údajů
 Párové čtení
Účastník semináře si nové metody osvojí, pozná a vyzkouší si je na sobě, společně je
analyzuje, pracuje s tématy využitelnými v hodině českého jazyka, pojmenovává pozitiva či
rizika jednotlivých metod a nachází vhodná témata, s nimiž by mohl ve vlastních třídách
pracovat.
Cílem této vzdělávací akce je naučit pedagogické pracovníky plánovat a promýšlet učební látku
v návaznosti na volbu vhodných moderních učebních metod a strategií pro zaktivizování výuky,
protože dnešní moderní výuka českého jazyka může být pestrá a zábavná.
Určeno komu:

učitelé 2. st. ZŠ, SŠ

Číslo akce:

3823

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

středa 24. 9. 2014 od 13.00 do 17.15 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Libor Kyncl

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Poznámka:

Kurzovné lze hradit z projektu EU peníze
školám.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

17. září 2014

Moderní aktivizační metody ve výuce humanitních předmětů na 2. st
ZŠ a SŠ
Obsah:
Pokud hledáte zajímavé typy pro zpestření hodiny vašeho humanitního předmětu, jste na
správném místě.
Program představí moderní metody práce s textem, které žáky baví:
 Alfa box
 INSERT + Pětilístek
 Kooperativní bingo
 Ano-ne
 Kostka
 Skládankové učení
 Dvojitý zápisník + Poslední slovo patří mně
 Učíme se navzájem, Pyramida údajů
 Sněhová koule
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Účastník semináře si nové metody osvojí, pozná a vyzkouší si je na sobě, společně je
analyzuje, pracuje s tématy využitelnými v hodině konkrétního předmětu, pojmenovává pozitiva
či rizika jednotlivých metod a nachází vhodná témata, s nimiž by mohl ve vlastních třídách
pracovat.
Cílem této vzdělávací akce je naučit pedagogické pracovníky plánovat a promýšlet učební látku
v návaznosti na volbu vhodných moderních učebních metod a strategií pro zaktivizování výuky,
protože dnešní moderní výuka má žáky především bavit.
Určeno komu:

učitelé 2. st. ZŠ, SŠ

Číslo akce:

3824

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

pondělí 13. 10. 2014 od 13.00 do 17.15 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Libor Kyncl

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Poznámka:

Kurzovné lze hradit z projektu EU peníze
školám.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

6. října 2014
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TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Co musí školní jídelna znát o alergenech v potravinách
Obsah:
1. Nařízení EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
2. Alergie – vysvětlení pojmů
3. Potravinové alergeny
4. Přehled náhradních suroviny pro některé alergenní potraviny
5. Příčiny potravinových alergií u dětí
Přednáška je zaměřena na základní informace o alergenech v potravinách v návaznosti na
Nařízení EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům s účinností od
13. prosince 2014.
Určeno komu:

pracovníkům školních jídelen a vedoucím
školního stravování

Číslo akce:

3765

Číslo akreditace:

není akreditováno

Termín konání:

18. 9. 2014 od 12.30 h do 16.30 h

Místo konání:

Brno. Hybešova 15

Lektor:

Bc. Jarmila Čožíková

Cena pro pedagogy:

700 Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:

700 Kč vč. DPH

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

11. září 2014

Sestavování jídelníčku pro školní stravování
Obsah:
1. Hlavní zásady pro sestavování jídelníčků
2. Technologické úpravy pokrmů
3. Hodnocení jídelníčku v návaznosti na spotřební koš
4. Pitný režim
5. Výživa a význam živin u dětí předškolního a školního věku.
Seminář je určen pro vedoucí školních jídelen a hlavní kuchařky. Přednáška je zaměřena na
kvalitní sestavování a hodnocení jídelníčků v návaznosti na plnění jednotlivých komodit
spotřebního koše. Součástí přednášky je seznámit účastníky s potřebou hlavních živin u dětí
předškolního a školního věku.
Určeno komu:

pracovníkům školních jídelen a vedoucím
školního stravování

Číslo akce:

3788

Číslo akreditace:

není akreditováno

Termín konání:

2. 10. 2014 od 12.30 h do 16.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Bc. Jarmila Čožíková

Cena pro pedagogy:

700 Kč vč. DPH

Cena pro ostatní:

700 Kč vč. DPH

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

25. září 2014
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ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA

Peněžní fondy v příspěvkových organizacích
Obsah:
1.



2.


3.
4.




5.







Zásady hospodaření příspěvkových organizací:
vymezení složek majetku
náklady (výdaje), výnosy (příjmy) související s činností
výsledek hospodaření a jeho použití.
Zdroje financování PO:
dotace a příspěvky na činnost z veřejných rozpočtů
vlastní výnosy z činnosti PO jako právnické osoby.
Hlavní činnost a hospodářská činnost, daňové povinnosti.
Peněžní fondy PO, tvorba a jejich použití podle zákona o rozpočtových pravidlech č.
250/2000 Sb.:
fond odměn - fond kulturních a sociálních potřeb
rezervní fond ze zlepšených výsledků hospodaření
rezervní fond z ostatních titulů
fond reprodukce majetku (investiční fond).
Specifika hospodaření s FKSP:
rozpočet fondu
tvorba fondu
peněžní prostředky FKSP
majetek pořízení z FKSP
čerpání fondu podle vyhlášky 114/2002 Sb.
složitější případy čerpání fondu na základě dotazů posluchačů.

Určeno komu:

ředitelům a ekonomickým pracovníkům ZŠ, SŠ

Číslo akce:

55668

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

pondělí 22. 9. 2014 od 9.00 do 14.00 h

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Ing. Olga Hanzlová

Cena pro pedagogy:

730 Kč

Cena pro ostatní:

890 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

15. září 2014

Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO
Obsah:
Informace o změnách nových právních předpisů a doplnění povinností fyzických a právnických
osob na úseku BOZP a PO. Školení probíhá jako jeden celek.
Určeno komu:

vedoucím pracovníkům školských zařízení

Číslo akce:

55590

Číslo akreditace:

neakreditováno

Termín konání:

23.9.2014, 8.00 – 12.15 h

Místo konání:

Břeclav, 17. listopadu 1a

Lektor:

Jaroslav Kocián

Cena pro pedagogy:

670 Kč
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Cena pro ostatní:

670 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Ratajská, ratajska@sssbrno.cz,
tel. 519 330 440

Uzávěrka přihlášek:

15. září 2014

Odborná příprava preventistů PO a požárních hlídek
Obsah:
Víte,
 co patří mezi základní povinnosti všech právnických a podnikajících fyzických osob
(bez ohledu na míru požárního nebezpečí) patří mj. pravidelně kontrolovat
prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty
požární ochrany dodržování předpisů o PO a neprodleně odstraňovat zjištěné závady?
 že preventista PO vykonává činnost pouze na základě absolvování odborné přípravy?
 že preventista PO je oprávněn provádět školení zaměstnanců o PO i u činností se
zvýšeným požárním nebezpečím?
 že preventista PO je oprávněn označovat pracoviště příslušnými bezpečnostními
značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO?
Osvědčení vydá lektor - osoba odborně způsobilá v PO.
Určeno komu:

preventistům PO

Číslo akce:

55591

Číslo akreditace:

neakreditováno

Termín konání:

23. 9. 2014, 13.00 – 14.30 h

Místo konání:

Břeclav, 17. listopadu 1a

Lektor:

Jaroslav Kocián

Cena pro pedagogy:

440 Kč

Cena pro ostatní:

440 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Ratajská, ratajska@sssbrno.cz,
tel. 519 330 440

Uzávěrka přihlášek:

15. září 2014

Školní metodik prevence na škole
Obsah:
Cílem semináře je přiblížit účastníkům funkci školního metodika prevence, seznámit účastníky
se základními pojmy a úkoly vyplývajícími z funkce metodika, jak postupovat při tvorbě
minimálně preventivního programu. Upozornit na odpovídající způsoby reakce na problematické
situace ve škole, jak si jich všímat, jak je řešit, nebagatelizovat ani zbytečně nezveličovat
zjištěný problém. Seznámit účastníky se základní legislativou, o kterou se mohou při řešení
sociálně nežádoucích jevů na škole opírat.
Obsah:
1. Funkce školního metodika prevence (kvalifikační předpoklady pro činnost ŠMP, úkoly
vyplývající z této funkce, možná spolupráce s dalšími institucemi, atd.).
 Specifika postavení ŠMP v ZŠ i SŠ.
 Co dělat, když jsem jmenován do funkce ŠMP.
 Činnost ŠMP.
 Povinná dokumentace ŠMP.
2. Minimální preventivní program - tvorba, hodnocení.
 Co bychom potřebovali vědět, než začneme tvořit MPP.
 Minimální preventivní program.
 Legislativa vztahující se k problematice soc. nežádoucích jevů.
 Dobrá praxe - výměna zkušeností.
Určeno komu:

školním metodikům prevence ZŠ, SŠ

Číslo akce:

55656
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Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

pondělí 29. 9. 2014 od 13.00 do 18.00 h

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Helena Adamusová

Cena pro pedagogy:

620 Kč

Cena pro ostatní:

750 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

22. září 2014

Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích
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
 řídící kontrola a interní audit • transformace obecně platných postupů do vnitřní
směrnice.
2. Předběžná řídící kontrola
 schvalovací postupy dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole
 způsoby schvalování budoucích výdajů (limitovaný příslib, individuální příslib)
 možné personální problémy při zajištění předběžné kontroly.
3. Průběžná a následná řídící kontrola
 plán kontrolní činnosti
 záznamy o provedených kontrolách (auditní/kontrolní stopa)
 účetnictví, inventarizace majetku a závazků
 kontrola uzavřených smluv a jejich evidence.
4. Vyhodnocování rizik
 soupis možných rizik (rizika zmiňovaná v legislativě, pokyn MF ČR CHJ – 10)
 zpracování analýzy rizik - ohodnocení dopadu a míry pravděpodobnosti rizik, opatření
k předcházení rizik.
5. Hospodárnost, efektivnost a účelnost
 základní definice v zákoně o finanční kontrole a její rozvedení do vnitřní směrnice
 souvislost kritérií „3E“ a zadávání veřejných zakázek • důležitost definování cíle (účelu)
veřejného výdaje.
6. Časté nedostatky ve vnitřní kontrole
 chyby v průběhu schvalování budoucích operací
 nedefinování efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti
 chyby v definování vnitřních kontrolních postupů
 neprovázanost oběhu účetních dokladů s vnitřní kontrolou
 realizace veřejných výdajů v rozporu s „3E“
 nesprávné stanovení limitovaného příslibu
 nesprávné stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
 účetní chyby
 chyby při čerpání dotací.
7. Závěr – shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy.
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:

ředitelům ZŠ, SŠ a školských zařízení

Číslo akce:

55647

Číslo akreditace:

MSMT-43214/2013-1-1001

Termín konání:

úterý 30. 9. 2014 od 9.00 do 16.00 h

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4
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Lektor:

Ing. Petr Sikora

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

23. září 2014

Úspěšné řízení zaměstnanců – hodnocení, motivace, týmová
spolupráce
Obsah:
1. Posilování osobní autority a vlivu ředitele při vedení pedagogického sboru
2. Využití různých stylů vedení s ohledem na momentální situaci a potřeby podřízených
3. Použití účinných motivačních nástrojů při vedení pedagogického sboru
4. Efektivní delegování úkolů a pravomocí
5. Vliv osobnostních preferencí na vztah ředitele a učitele
6. Řízení výkonu podřízených poskytování konstruktivní zpětné vazby
 efektivní začleňování nových učitelů do pedagogického sboru
 vyhledávání a výběr spolupracovníků
 dosahování týmové efektivity - upevnění týmu
 odhalování a využití lidského potenciálu
 Nepeněžní faktory motivace
7. Zásady kontroly a hodnocení
8. Individuální přístup k hodnocenému
Absolvováním tohoto semináře účastník získá přehled o motivačních technikách, faktorech
a o možnostech jejich uplatnění v praxi. Osvojí si umění získat a udržet schopné pracovníky při
zvyšování pracovního úsilí zaměstnanců.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům všech typů škol
a školských zařízení

Číslo akce:

3748

Číslo akreditace:

28543/2011-25-719

Termín konání:

23. 9. 2014 od 9.00 h do 14.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Jana Kazíková

Cena pro pedagogy:

900 Kč

Cena pro ostatní:

1 090 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

15. září. 2014

Hospitace v praxi ředitele školy
Obsah:
Hlavním tématem semináře je hospitační činnost ředitele školy (popř. zástupců ředitele) jako
součást vnitřních kontrolních mechanizmů. V průběhu semináře se účastníci seznámí
s možným tematickým zaměřením hospitací, jak vést pohospitační rozhovor a jak využít
poznatky z hospitací při řízení školy. Získají informace o možnostech vzájemných hospitací
pedagogů a vytvoření hospitačních týmů. Účastníkům si budou moci prohlédnout vzory
záznamových archů z hospitací a naučí se zpracovat vlastní záznam z hospitace s ohledem na
specifika školy.
Cílem semináře je vybavit vedení školy vědomostmi, které jim umožní:
 správně zvolit témata pro hospitační činnost
 vybrat hospitační týmy ve škole a zvážit alternativu vzájemných hospitací mezi učiteli
 vést pohospitační rozhovor různými metodami
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vytvořit si vlastní záznamové archy z hospitační činnosti
využít výsledky hospitační činnosti pro další řízení školy (např. v personální oblasti)

Určeno komu:

pro ředitele a zástupce ředitelů škol, seminář
je vhodný zvláště pro začínající ředitele

Číslo akce:

3699

Číslo akreditace:

MSMT-43214/2013-1-2001

Termín konání:

29. 9. 2014 od 13.00 h do 17.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Ilona Ptáčková

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

22. září 2014

Jak na projekty a projektové vyučování
Obsah:
Prostřednictvím metod a forem aktivního učení vás toto téma provede pojmy: proj ekty,
projektové vyučování, integrovaná tématická výuka. Společně si odpovíme zejména na otázku
PROČ vůbec s projekty začínat a JAK takový projekt připravit a realizovat – jinými slovy– co by
měl učitel umět a znát, aby připravil a realizoval úspěšný projekt. Také se dozvíte, co dělá
projekt projektem – tedy co je v projektu nezbytné, co důležité a co vítané. Nebudou ani chybět
příklady různých typů projektů.
Určeno komu:

učitelům ZŠ a SŠ

Číslo akce:

3869

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

8. 10. 2014 od 9.00 do 15.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Jiří Hruška

Cena pro pedagogy:

900 Kč

Cena pro ostatní:

1 100 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ivana Smejkalová,
smejkalova@sssbrno.cz, tel. 543 426 047

Uzávěrka přihlášek:

1. října 2014

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2014 – 2015
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,

33

 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:

pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají
nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele
školy nebo školského zařízení

Číslo akce:

3681

Číslo akreditace:

39432/2011-25-915

Termín konání:

zahájení 17. října 2014, ukončení duben 2015

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

JUDr. Hana Poláková, Mgr. Miroslav
Hanzelka, Mgr. Hynek Nespěšný, JUDr.
Dana Juříčková, Ing. Olga Hanzlová, Bc.
Jarmila Čožíková

Cena pro pedagogy:

10.000 Kč

Cena pro ostatní:

12.100 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

10. října 2014

Daně ze závislé činnosti
Obsah:
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2014
 komu je příjem vyplácen (daňový rezident, nerezident)
 jaký příjem je vyplácen (rozdělení příjmů ze závislé činnosti)
 příjmy od daně osvobozené
 příjmy, které nejsou předmětem daně
 jak bude příjem zdaňován – záloha na daň
 srážková daň dle zvláštní sazby
 jaké odpočty může poplatník uplatnit - slevy na dani
 daňové zvýhodnění na děti
 nezdanitelné částky ze základu daně
 doklady předkládané poplatníkem - náležitosti prohlášení poplatníka
 doklady k odpočtům
 postupy po skončení roku - roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
 daňové přiznání
 dotazy účastníků semináře
Určeno komu:

vedoucím a ekonomickým pracovníkům
školských zařízení

Číslo akce:

3761

Číslo akreditace:

neakreditováno

Termín konání:

25. 9. 2014 od 14.30 do 18.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Hanuš Kytler

Cena pro pedagogy:

850 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Poznámka:

Seminář není akreditovaný. Účatníci obdrží
potvrzení o účasti.
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Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

18. září 2014

Zákoník práce ve školské praxi
Obsah:
1. Změna základních principů (nová formulace základních zásad pracovněprávních
vztahů).
2. Úprava obsahových náležitostí pracovní smlouvy (zkušební doby, pracovního poměru
na dobu určitou apod.).
3. Změny týkající se ukončení pracovního poměru, zejména výpovědi, včetně nových
pravidel pro poskytování odstupného.
4. Změny ustanovení týkající se pracovní doby.
5. Nová úprava čerpání dovolené.
6. Změny v úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
7. Dotazy, diskuze.
Účastníci se seznámí se změnami ustanovení zákoníku práce a jejich výkladem včetně
demonstrace na konkrétních příkladech z praxe.
Určeno komu:

vedoucím zaměstnancům škol a školských
zařízení

Číslo akce:

3790

Číslo akreditace:

28543/2011-25-719

Termín konání:

15. 10. 2014 od 13.00 h do 16.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

JUDr. Dana Juříčková

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:

8. října 2014
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UMĚNÍ A KULTURA

Výtvarná dílna: Herbář ze sádry
Obsah:
Na semináři budeme dělat herbář ze sádrových kachlí, barevné tónování, popis kachlí. Sádrová
herbářová kachle věrně a trvale uchová podobu rostlinného materiálu, při práci se děti
zajímavou formou seznámí s rostlinami, které se vyskytují v jejich nejbližším okolí, vyrobené
sádrové kachle můžete využít při výzdobě prostor školy.
Určeno komu:

Učitelům MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, vychovatelům DM,
vedoucím výtvarných kroužků a ostatním
zájemcům

Číslo akce:

3870

Číslo akreditace:

50056/2012-201-1017

Termín konání:

pondělí 13. 10. 2014 od 8,30 h do 11.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Ing. arch. Jana Vašíčková

Cena pro pedagogy:

500 Kč

Cena pro ostatní:

610 Kč

Poznámka:

S sebou: Rostlinný materiál – rostliny by měly
být pevnější, musí vydržet mírné vtlačení do
hliněného plátu, větvičky – např. túje, větvičky
s pevnějšími listy, různé listy. Ručník na ruce,
fotoaparát.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

6. října 2014

Výtvarné techniky ve dvou krocích: Keramická loutka
Obsah:
Vzdělávací akce se skládá ze dvou seminářů. V prvním budeme modelovat části loutky a barvit
engobou. Po vyschnutí a vypálení bude následovat druhý seminář, ve kterém loutku
zkompletujeme a oblékneme. Loutka je účinným prostředníkem k rozvíjení komunikačních
a sociálních dovedností, vychovává také k představivosti a soustředěnosti. V poslední době její
popularita velmi stoupla a práce s ní přináší efektivní výsledky.
Určeno komu:

Učitelům ZŠ, ZUŠ, SŠ, vychovatelům DM,
vedoucím výtvarných kroužků a ostatním
zájemcům

Číslo akce:

3871

Číslo akreditace:

1903/2014-1-159

Termín konání:

úterý 14. 10. 2014 a úterý 18. 11. 2014 od
14,00 h do 17.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Ingrid Florusová

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Poznámka:

S sebou: Drobný nožík, zbytky a odstřižky
látek, pracovní oděv, hadřík a ručník na ruce,
fotoaparát

36

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

7. října 2014

Výtvarná dílna: Vinobraní
Obsah:
Seminář je zaměřen na rozvíjení kreativity v oblasti uchopení daného tématu. Jeho náplní je
ukázat, jak efektivně dosáhnout hrou a zábavnou formou požadovaného výsledku. Především
se jedná o rozvíjení fantazie a motoriky u dětí, jde o to, aby si hrály. Budeme pracovat
s houbou na nádobí, hřebínky, odpadovým papírem, barvami a vlastním tělem, tedy
s materiálem, který je kolem nás.
Určeno komu:

Učitelům MŠ, ZŠ, ZUŠ, vychovatelům DM,
vedoucím výtvarných kroužků a ostatním
zájemcům

Číslo akce:

3872

Číslo akreditace:

50056/2012-201-1017

Termín konání:

středa 15. 10. 2014 od 8.30 h do 11.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Mgr. Libor Bartoš

Cena pro pedagogy:

500 Kč

Cena pro ostatní:

610 Kč

Poznámka:

S sebou: Hřeben, pracovní oděv, popřípadě
gumové rukavice, hadřík a ručník na ruce,
fotoaparát

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

8. října 2014

Cestou dramatické výchovy
Obsah:
Jedná se dvoudenní seminář.
V kurzu se vychovatelé seznámí s moderními aktivizujícími pedagogickými metodami,
především s metodou dramatické výchovy (DV). V praxi se nám osvědčilo, že právě metody DV
mohou změnit tradiční školu ve školu tvořivou, aktivní, ve školu – dílnu lidskosti, jak ji
označoval Komenský. Dále budeme pracovat s loutkou, dotkneme se tvořivého psaní a umění
vyprávět. Dílnu lze uzpůsobit podle zaměření účastníků.
Představíme si projekt Nebojme se „jiného“ (1., 2. třída), který je inspirován knihou Žabák
a cizinec a je zaměřen na odstraňování předsudků a strachu z jiného, neznám ého.
Určeno komu:

Učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, ŠD, vychovatelům
DM, vedoucím kroužků a ostatním zájemcům

Číslo akce:

3875

Číslo akreditace:

21844/2013-1-582

Termín konání:

pondělí 20. 10. 2014 a pondělí 3. 11. 2014
od 8.30 h do11.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, učebna
dramatické výchovy

Lektor:

PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Poznámka:

S sebou: Přezůvky nebo ponožky a pohodlný
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oděv
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

13. října 2014

Výtvarná dílna pro ŠD: Podzimní obrázky
Obsah:
Vyrobíme si obrázky s podzimní tematikou vhodné do oken, na zeď, k výzdobě nástěnky i jako
drobný dárek. Pracovat budeme s lehce dostupnými materiály, přírodninami a papírem.
Ukážeme si zajímavé výtvarné techniky.
Určeno komu:

Vychovatelům ve ŠD, ale i učitelům MŠ,
1. stupně ZŠ a ostatním zájemcům

Číslo akce:

3874

Číslo akreditace:

50056/2012-201-1017

Termín konání:

pondělí 20. 10. 2014 od 8.30 h do 11.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Radka Drlíková

Cena pro pedagogy:

500 Kč

Cena pro ostatní:

610 Kč

Poznámka:

S sebou: Ruličku od toaletního papíru, noviny,
8 stejně silných klacíků (cca 25cm dlouhých),
ručník na ruce, fotoaparát

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

13. října 2014

Výtvarná dílna: Sítotisk
Obsah:
Sítotisk je jedna z mnoha grafických technik, která je celkem nedostupná pro laickou veřejnost.
K vytvoření matrice na sítu využívá světlocitlivou emulzi a náročný technologický postup.
Samotná práce se sítem je naopak velmi zábavná, díky možnosti vytvářet množství variant
a soutisků. Na semináři se neseznámíte se zmiňovanou technologií, ale nabídneme vám
možnosti, jak navržený motiv přenést na síto jednodušeji a jak vytvářet tisky, které se mohou
přenést na výkres, nebo na textil. Budeme pracovat se šablonami. Lektorka vám též ukáže
možnost, jak jednoduše přenést fotografický motiv na síto pro tisk. Navržené postupy jsou
dobře využitelné pro práci s žáky a studenty i pro vlastní tvořivou činnost.
Určeno komu:

Učitelům ZŠ, ZUŠ, SŠ, vychovatelům DM,
vedoucím výtvarných kroužků a ostatním
zájemcům.

Číslo akce:

3873

Číslo akreditace:

50056/2012-201-1017

Termín konání:

pondělí 20. 10. 2014 od 14.00 h do 17.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Mgr. Art. Olga Fryčová Hořavová

Cena pro pedagogy:

500 Kč

Cena pro ostatní:

610 Kč

Poznámka:

S sebou: Tričko k potisknutí a oblíbené nůžky,
3 a více návrhů motivů v černobílém
provedení, které budete chtít zpracovávat
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a tisknout, ručník na ruce, fotoaparát
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

13. října 2014
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Závazné pokyny pro účastníky vzdělávacích programů
1)

Přihlašování na vzdělávací programy
Přihlašování je možné:

A.

zasláním závazné přihlášky na doručovací adresu (Středisko služeb školám
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00
Brno)
B.
zasláním závazné přihlášky na e-mailovou adresu organizačního garanta
příslušného vzdělávacího programu (prijmeni@sssbrno.cz)

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.
2)
Úhrada za účast na vzdělávacích programech
Poplatek za účast na vzdělávacím programu je možné zaplatit úhradou faktury vystavené
na základě přihlášky.
3)
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.

4)

Zahájení akce
Prezence účastníků začíná obvykle 30 minut před zahájením.

5)

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 emailovou 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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