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CIZÍ JAZYKY A LITERATURA
Francouzština pro středně pokročilé
Obsah:
Kurz francouzštiny je koncipován na základě aktuálních potřeb znalosti cizích jazyků, přičemž
je kladen stále větší důraz na znalost i jiného cizího jazyka než anglického.
Obsah kurzu: · tvoření otázek pomocí inverze, tázací zájmena quel(s), quelle(s), použití parce
que…, pour + infinitiv, nepravidelné sloveso sortir, slovní zásoba – části těla, shoda příčestí
minulého, slovesa pohybu s pomocným slovesem avoir v passé composé, předložky a výrazy
s časovým významem – pendant, depuis, jusqu´a, il y a, konverzační téma – La francophonie,
budoucí čas jednoduchý – le futur simple, konjunktiv – le subjonctif, předložky s časovým
významem – dans, en,·přivlastňovací zájmena samostatná – les pronoms possessifs, minulý
čas l´imparfait, přídavná jména – le genre des adjectifs, la place des adjectifs, slovní zásoba –
bydlení a vybavení domu, ·vyjádření účelu, blízká minulost – le passé récent, tvoření
podstatných jmen od sloves – la nominalisation, stupňování přídavných jmen a příslovcí, ·
výrazy s časovým významem, také/také ne – aussi/non plus, zájmeno même, nesamostatné
zájmeno tout, konverzační témata a poslech
Určeno komu:

všem ped. pracovníkům

Číslo akce:

3934

Číslo akreditace:

MSMT-43241/2013-1-1001

Termín konání:

každou středu od 5. 11. 2014, čas bude
upřesněn

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Kateřina Benešová

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

obratem

Jak efektivně zapojit počítač do výuky cizích jazyků
Obsah:
Seminář je zaměřen na možnosti využití ICT ve výuce cizích jazyků. Účastníci se seznámí
a naučí pracovat s volně dostupnými programy, které mohou využít při tvorbě interaktivních
cvičení, testů či pro zpestření běžné výuky cizích jazyků. Rovněž se seznámí s možnostmi
využití aplikací Google a s využitím internetových zdrojů pro výuku.
Facilitovaná diskuse účastníků o dosavadním využití ICT ve výuce
PPP a její využití ve výuce cizích jazyků
Využití programu „Hot Potatoes“
Google aplikace – dokumenty, formuláře, weby
Využití internetových zdrojů - zajímavé webové stránky
Seznámit s možnostmi využití ICT ve výuce cizích jazyků – obecně
Prezentovat metodické materiály a pomůcky a podpořit jejich využívání ve výuce
PPP – tvorba a využití
Hot potatoes – tvorba interaktivních cvičení a jejich využití nejen při práci v učebně ICT.
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:

3834

Číslo akreditace:

39432/2011-25-915

Termín konání:

čtvrtek 20. 11.2014 a čtvrtek 27. 11. 2014 od
14.00 do 17.15 h (Jedná se o jeden seminář
rozdělený do dvou vyučovacích termínů.)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Tamara Váňová

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:

13. listopadu 2014

Práce s obrázkovou tabulí v NJ
Obsah:
Cílem semináře je ukázat možnosti práce s obrázkovou tabulí. Účastníci získají náměty, jak
načerpat, rozvíjet a upevnit slovní zásobu formou opakování, soutěží a poslechu, jak zapojit do
procvičování říkanky a básničky.
Nácvik slovíček s pomocí vizuálního obrazu
Motivace - vedení ke schopnosti soustředění se na skupinovou výuku
Didaktické hry, soutěže
Opakování a procvičování výslovnosti
Praktická část - náměty pro čerpání, rozvíjení a upevnění slovní zásoby formou hry
s obrázkovou tabulí
Určeno komu:

pedagogům 1. a 2. st. ZŠ a nižších ročníků
gymnázií

Číslo akce:

3958

Číslo akreditace:

v řízení

Termín konání:

20. 11. 2014 od 9.00 do 13.00

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Irena Antošová

Cena pro pedagogy:

680 Kč

Cena pro ostatní:

830 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Gabriela Dujková, dujkova@sssbrno.cz,
tel. 543 426 061

Uzávěrka přihlášek:

13. listopadu 2014

Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit
Obsah:
Tematicky uspořádané hodiny naučí učitele, jak s minimální intervencí dosáhnout hodiny, kdy
jsou žáci zaujati daným úkolem, na kterém pracují individuálně či ve skupinách a učí se
prezentovat výsledky své práce. Aktivity zahrnují práci s textem – atraktivní procvičování aktivit

zaměřených k soustředěnému poslechu, spontánnímu mluvení, plynulému čtení a psaní. Učitelé
se seznámí s několika způsoby, jak připravit přiměřené jazykové úkoly, jak zvýšit zájem žáků
o atraktivní činnosti, jak vstřebat a upevnit základní gramatická pravidla a zvýšit osobní zaujetí
pro práci an úkolu. Využitím běžně dostupných m ateriálů, například těch, které mají k dispozici
v učebnicích, ale hlavně jejich jednoduchou adaptací a další zpracováním umožní dětem lépe
a důkladněji procvičit dané učivo. Aktivity jsou zaměřené na nenásilné procvičování textu,
upevňování frází, porozumění obsahu sdělení i vlastní produkci anglického textu,
k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových
řečových struktur. Poznatky přímo z praxe pomáhají méně zkušeným učitelům. Seminář je
doplněn mnoha dalšími podpůrnými materiály a také návody, jak jednoduše vyrobit vlastní
pracovní listy, zaměřené přesně na žádoucí učivo. Každému tématu bude věnována jedna
vyučovací hodina: 1. Listening based activity – činnosti zaměřené na řízený poslech a možnosti
obměn, 2. Speaking based activity – samostatný slovní projev žáků, 3. Reading based activity –
práce s textem a podpora čtecích návyků, porozumění textu, 4. Writing based activity –
procvičení psaní na základě vět, volný projev, 5. Grammar based activity – vysvětlení
gramatických pravidel s minimálním přispěním učitele na základě analýzy textu.6. Vocabulary
based activity – lexikálně pojatá hodina probudí zájem o práci se slovní zásobou.
Určeno komu:

učitelům 2. stupně ZŠ a nižších ročníků
gymnázií

Číslo akce:

3866

Číslo akreditace:

MSMT-43214/2013-1-1001

Termín konání:

1. 12. 2014 od 12.00 do 17.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Sylvie Doláková

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

24. listopadu 2014

 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Moderní aktivizační metody ve výuce českého jazyka na 2. stupni ZŠ
a SŠ
Opakování úspěšného semináře!
Obsah:
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:

3956

Číslo akreditace:

MSMT 34058/2013-1-785

Termín konání:

středa 26. 11. 2014 od 13.00 do 17.15 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Libor Kyncl

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Poznámka:

Kurzovné lze hradit z projektu EU peníze
školám.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

19. listopadu 2014

Cena pro pedagogy:

1.450 Kč

Cena pro ostatní:

1.750 Kč

Poznámka:

Kurzovné lze hradit z projektu EU peníze
školám.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

5. listopadu 2014

Jak efektivně zapojit PC do výuky cizích jazyků
Obsah:
Seminář je zaměřen na možnosti využití ICT ve výuce cizích jazyků. Účastníci se seznámí
a naučí pracovat s volně dostupnými programy, které mohou využít při tvorbě interaktivních
cvičení, testů či pro zpestření běžné výuky cizích jazyků. Rovněž se seznámí s možnostmi
využití aplikací Google a s využitím internetových zdrojů pro výuku.
Facilitovaná diskuse účastníků o dosavadním využití ICT ve výuce
PPP a její využití ve výuce cizích jazyků
Využití programu „Hot Potatoes
Google aplikace – dokumenty, formuláře, weby
Využití internetových zdrojů - zajímavé webové stránky
Seznámit s možnostmi využití ICT ve výuce cizích jazyků – obecně
Prezentovat metodické materiály a pomůcky a podpořit jejich využívání ve výuce
PPP – tvorba a využití
Hot potatoes – tvorba interaktivních cvičení a jejich využití nejen při práci v učebně ICT.
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:

pedagogickým pracovníkům 1. a 2. st ZŠ, SŠ
aG

Číslo akce:

3834

Číslo akreditace:

39432/2011-25-915

Termín konání:

čtvrtek 20. 11.2014 a čtvrtek 27. 11. 2014 od
14.00 do 17.15 h (Jedná se o jeden seminář
rozdělený do dvou vyučovacích termínů.)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Tamara Váňová

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:

13. listopadu 2014

Rok v přírodě – využití digitální fotografie ve výuce (workshop –
kompozice, expozice, časosběr)
Obsah:

Časosběrné fotografování celků i detailů přírody
Organizace fotografií v archívu
Práce s metadaty a popisky
Tvorba a publikování ucelené série snímků pomocí různých médií
Praktické využití: fotografování přírodnin, sledování proměn přírody během roku, tvorba článku
o proměnách přírody, prezentace výsledků, výběr vhodného místa k fotografování v obci a okolí
Část workshopu bude probíhat v exteriéru. Účastníci si budou moci v rámci praktické části
pořídit vlastní snímky, proto je vhodné mít s sebou vlastní fotoaparát včetně příslušenství.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům všech typů škol

Číslo akce:

3944

Číslo akreditace:

MSMT-2475/2013-201-128

Termín konání:

pondělí 24. 11. 2014 od 14.00 do 19.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

odborník na fotografii – Zoner software a. s.

Cena pro pedagogy:

zdarma

Poznámka:

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

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

18. listopadu 2014

Úprava videa ve volně dostupných programech
Obsah:
Máte natočená videa ze zajímavých akcí a nevíte jak je jednoduše zpracovat a využít pro
výuku či prezentaci školy?
Cílem této vzdělávací akce je praktické seznámení s možnostmi volně dostupných aplikací pro
úpravu videa, získání základních dovedností úpravy videa a prezentace na internetu či DVD.
Přehled volně dostupných aplikací pro úpravu videa.
Uložení videa do PC, import z VHS kazety.
Střih videa, přidání efektů, přidání titulků.
Prezentace videa na internetu.
Vytvoření nabídky DVD, vypálení DVD.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům MŠ,
1. a 2. stupně ZŠ a SŠ

Číslo akce:

4025

Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

středa 26. 11.2014 a středa 3. 12. 2014 od
14.00 do 18.00 h (Jedná se o jeden seminář
rozdělený do dvou vyučovacích termínů)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Cena pro pedagogy:

1 500 Kč

Cena pro ostatní:

1 820 Kč

Poznámka:

Kurzovné lze hradit z projektu EU peníze
školám.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

19. listopadu 2014

MS Excel 2010 pro pedagogy II.
Obsah:
Pokročilé formátování tabulky – vytvoření vlastních šablon, uložení a možnosti úprav.
Vytváření vlastních vzorců – pravidla pro zápis vzorců, absolutní a relativní odkaz, složené
vzorce, správce názvů, nejdůležitější a nejčastěji používané vzorce, ověření.
Podmíněné výpočty, datumové funkce, nepřesnosti výpočtu.
Práce s tabulkou – rychlý pohyb ve vyplněné tabulce, hledání, nahrazování, přesouvání
a kopírování buněk, kopírování vzorců, použití dat z jiných listů ve výpočtech.
Zpracování dat v tabulkách – požadované rozvržení databázové tabulky, převedení oblasti ve
formátovanou tabulku, základní úpravy, řazení dat, filtrování dat, souhrnné výpočty pomocí
kontingenčních tabulek.
Makro – vytvoření, uložení, využití.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům všech typů škol

Číslo akce:

4020

Číslo akreditace:

MSMT 39381/2012-201-808

Termín konání:

středa 26. 11. 2014 od 13.00 do 18.45 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Helena Salátová

Cena pro pedagogy:

1.050 Kč

Cena pro ostatní:

1.271 Kč

Poznámka:

Kurzovné lze hradit z projektu EU peníze
školám.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

19. listopadu 2014

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

pedagogickým pracovníkům 1. a 2. st ZŠ, SŠ
aG

Číslo akce:

3846

Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

pondělí 1. 12. 2014 od 14.00 do 18.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Josef Mach

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:

24. listopadu 2014

Fotovycházka – využití digitální fotografie ve výuce (workshop)
Obsah:
Fotografování objektů od celků až po detail
Fotografování krajiny, panoramata
Práce s metadaty – vkládání, editace a použití při publikování
Propojení fotografie a GPS
Noční fotografie
Část workshopu bude probíhat v exteriéru. Účastníci si budou moci v rámci praktické části
pořídit vlastní snímky, proto je vhodné mít s sebou vlastní fotoaparát včetně příslušenství.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům všech typů škol

Číslo akce:

4016

Číslo akreditace:

MSMT-2475/2013-201-128

Termín konání:

pondělí 8. 12. 2014 od 14.00 do 19.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

odborník na fotografii - Zoner software a.s.

Cena pro pedagogy:

zdarma

Poznámka:

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

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

1. prosince 2014

Síťová generace – aktuality aneb sociální sítě a školství
Obsah:
Síťová generace a jak ji vnímají žáci
Web “nové” generace: spolutvorba, komunikace všech se vším, všeobecný přístup
Nové formy tvorby informací, získávání informací a učení se
Sociální sítě a školství – představení, rizika, výhody a nevýhody
Sociální sítě z hlediska učitele, žáka a školy
Facebook, Twitter, Google+, Pinterest - setkání a sdílení

Zajímaví učitelé na sociálních sítích a jejich přínos pro pedagogickou práci
Nové formy sdílení: představení nástrojů: sdílení fotografií, videí, dokumentů, prezentací a jak
sdílet cokoli s kýmkoli
Cíle kurzu:
představit podstatu “webu druhé generace”.
znát podstatu “síťové generace”, dokázat předejít hlavním střetům s lidmi této generace
a naopak umět využít některých hodnot a principů.
znát princip a fungování nejběžnějších sociálních sítí v návaznosti na chování žáků a pedagogů
vědět, jaká rizika hrozí v sociálních sítích a umět se jich vyvarovat.
poznat výhody sociálních sítí pro pedagogickou praxi a umět jich využít – vytvořit si svoji PLN
Personal Learning Network – osobní vzdělávací síť
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům 1. i 2. stupně ZŠ
a SŠ

Číslo akce:

3996

Číslo akreditace:

MSMT-17775/2014-1-598

Termín konání:

úterý 9. 12 . 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

Poznámka:

Kurzovné lze hradit z projektu "EU peníze
školám"

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

2. prosince 2014

Využití počítače v matematice na 2. st ZŠ a SŠ
Obsah:
Ukázkové příklady využití počítačových programů a interaktivní tabule ve výuce matematiky
Základy programu Geogebra 4
Základy programu Smart Notebook s orientací na matematiku (interaktivní tabule Smart Board)
Matematické programy (Graphmatica, wxMaxima, e-learningové systémy, možnosti internetu).
Vzdělávacím cílem semináře je seznámit a ukázat účastníkům možnosti použití matematických
programů a interaktivní tabule ve výuce matematiky.
Určeno komu:

učitelé 2. st. ZŠ

Číslo akce:

3781

Číslo akreditace:

MSMT-43214/2013-1-1001

Termín konání:

úterý 2. 12. 2014 od 14.00 do 18.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

RNDr. Kateřina Dvořáková

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:

25. listopadu 2014

 PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE
Efektivní komunikace aneb jak se domluvit
Obsah:
Komunikační dovednosti obecně, principy komunikace (projekce, empatie, zpětná vazba,
aktivní naslouchání, teoretický úvod).
Interaktivní cvičení na projekci – sebepoznání účastníků a zpětná vazba na individuální rizika
a silné stránky komunikačních dovedností.
Interaktivní cvičení na zpětnou vazbu – co to je zpětná vazba a jak ji vyjadřovat.
Monitoring komunikačních dovedností účastníků.
Test komunikačních dovedností.
Test interpersonálních stylů v komunikaci.
Ukázka tréninku komunikačních dovedností.
Ukázka tréninku zpětné vazby – praktické kolečko s účastníky, sdělování zpětné vazby,
modelové situace z praxe.
Ukázka tréninku efektivní komunikace – situační úkoly z praxe – komunikace s dětmi, jejich
rodiči, komunikace s kolegy – modelové situace.
Určeno komu:

učitelům MŠ, 1. i 2. st. ZŠ, SŠ a speciálních
škol

Číslo akce:

55687

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

čtvrtek 6. 11. 2014 od 13.00 do 17.00 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Karin Konečná

Cena pro pedagogy:

660 Kč

Cena pro ostatní:

800 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

3. listopadu 2014

Jak na kariérové poradenství v ZŠ a SŠ
Obsah:
Praktické využití informačních zdrojů v kariérovém poradenství (infoabsolvent, ist europass,
ekariera, ISA+),
metody sebepoznání (SWOT analýza, typologie MBTI, mapování kompetencí),
sebeprezentace (obsah, úskalí, nácvik),
metody v kariérovém poradenství (škálování, kolo rovnováhy, „jako kdyby“, časová osa“, moje
vysněná práce, akční plán; přehled, nácvik),
základy koučinku a mentorinku v kariérovém poradenství (model GROW; nácvik),
řešení modelových situací z praxe účastníků,
burza zkušeností z kariérového poradenství.
Přineste si prosím s sebou, pokud máte možnost, notebook nebo tablet.
Určeno komu:

výchovným poradcům ZŠ, SŠ

Číslo akce:

55677

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

středa 12. 11. 2014 od 13.00 do 18.00 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Blanka Dračková, Mgr. Petra Špačková

Cena pro pedagogy:

690 Kč

Cena pro ostatní:

840 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

5. listopadu 2014

Emoční inteligence aneb jak porozumět emocím
Obsah:
Teorie a praxe v oblasti emoční inteligence, teorie mnohočetné inteligence
Význam emoční inteligence ve školním prostředí
Emoce a jejich vlastnosti, průběh a důsledky destruktivních emocí
Základní typy jednání a chování (pasivní, agresivní, manipulativní, asertivní)
Náročné životní situace (stres, frustrace, deprivace, konflikty)
Obranné mechanismy (agrese, projekce…)
Hněv a zlost – možnosti řešení v aplikaci na školní prostředí
Rozvoj osobnosti, hledání optimální změny nežádoucích jevů
Osobnost a emoční kultivace, možnosti a motivace k osobnímu růstu
Diskuse z praxe s příklady – interaktivní řešení modelových situací
Zásady důslednosti, odpovědnosti ve výchovně vzdělávací práci
Účastníci budou seznámení se zdroji konfliktů jako základ pro kultivaci mezilidských vztahů,
s projevy hněvu a zlosti jako nenaplněné potřeby a jak pochopit jednání ostatních lidí. Dále si
vyzkoušejí techniky, jak zvládnout svůj hněv, agresivitu, ohrožení i jak identifikovat vzorce
chování.
Cílem semináře je seznámit účastníky se základy teorie a praxe v oblasti emoční inteligence,
pochopit vliv emoční inteligence na výkony a chování dětí, osvojit si informace o emocích,
jejich zákonitostech a průběhu a získat informace, jak o emocích komunikovat. Rozeznat
manipulaci a umět na ni reagovat.
Určeno komu:

učitelům MŠ, 1. i 2. st. ZŠ, SŠ a speciálních
škol

Číslo akce:

3920

Číslo akreditace:

v jednání

Termín konání:

12. 11. 2014 od 9.00 do 13.00 hod.

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

PhDr. Hana Jakubcová

Cena pro pedagogy:

750 Kč

Cena pro ostatní:

750 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

5. listopadu 2014

Využití autoevaluačních technik pro rozvoj školy a atmosféry ve sboru
Obsah:

Možnosti využití netradičních autoevaluačních technik pro vlastní rozvoj školy.
Zapojení žáků do vlastního hodnocení školy – formy a možnosti hodnocení školy žáky.
Reflexe zkušeností využití výstupů z hodnocení školy žáky – případové studie ZŠ a MŠ Brno,
Jihomoravské náměstí a ZŠ TGM, Blansko.
Nástroje a metodiky vhodné k mapování potřeb a názorů veřejnosti – diskusní fóra, technika 6–
5–3, ankety, dotazníky, sousedské dotazování, Philips 66, Open space.
Q-faktorová analýza – nástroj mapování postojů sboru ve vazbě na rozvoj školy.
Workshopy vedené formou facilitovaných diskusí na následující témata:
Jak vytvořit dotazník – příklady dobré praxe?
Klima školy jako podmínka efektivní evaluace školy.
Netradiční techniky pro zapojení žáků do evaluace školy a mapování názorů cílové skupiny.
Seminář má za cíl seznámit účastníky s možnostmi a využitím různých autoevaluačních
technik, z nichž některé jsou v rámci školství doposud málo využívány. Proto bude sem inář
zaměřen na následující okruhy problémů: příklady využití netradičních forem a metod
sebehodnocení školy, možnosti využití nástrojů a metodik k mapování názorů a potřeb
veřejnosti, ukázky forem zapojení žáků do hodnocení školy a mapování postojů členů sboru ve
vazbě na rozvoj školy.
Určeno komu:

pro pedagogické pracovníky všech typů škol
a školských zařízení

Číslo akce:

3787

Číslo akreditace:

v jednání

Termín konání:

19. 11. 2014 od 9.00 do 15.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

RNDr. Pavel Nezval

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

800 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

12. listopadu 2014

Psychologické souvislosti – egoobranné mechanismy
Obsah:
Smysl a význam egoobranných mechanismů v psychologii osobnosti a v komunikaci,
komunikace ohrožující a neohrožující.
Komunikace mezi dítětem a dospělým, komunikace mezi pedagogem a žákem.
Typy egoobranných mechanismů - popření, percepční obrana, reaktivní výtvor, přemístění,
intelektualizace, projekce, kompenzace, identifikace, útěk do fantazie, regrese, fixace, represe,
agrese, superkonformita.
Cvičení zaměřené na rozpoznání egoobranných mechanismů.
Možnosti detekce (nikoliv povinnost) toho, jaké egoobranné mechanismy užívá účastník ve
vlastním prožívání a komunikování.
Cílem je, aby se účastník orientoval v egoobranných mechanismech a uměl je rozpoznávat.
Tato dovednost umožňuje v komunikaci porozumět významům sdělení a celé řadě často
neadekvátních forem chování, které mají svůj původ právě v obraně. Orientace v této
problematice napomáhá v porozumění nejen u bezproblémových jedinců, ale především je
potřebná k porozumění chování u problematických žáků a jedinců. Dále pak v porozumění
jednání lidí v náročných situacích.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům 1. a 2. st. ZŠ
a SŠ, školním metodikům prevence,
výchovným poradcům, školním psychologům,

vychovatelům, asistentům pedagoga.
Číslo akce:

3889

Číslo akreditace:

v jednání

Termín konání:

13. 11. 2014 od 9.00 h do 14.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Helena Vrbková

Cena pro pedagogy:

850 Kč

Cena pro ostatní:

1.030 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Radka Ježková,
jezkova@sssbrno.cz

Uzávěrka přihlášek:

7. listopadu 2014

tel.

543 426 044,

Plánování času, práce se stresem
Obsah:
Zásady plánování pracovního dne, zásady zvládání práce pod tlakem
Výkon mozku a optimalizace mého osobního výkonu
Vyladění cílů a priorit s cíli a prioritami firmy, plánovací systémy, analýza časových ztrát
a jejich minimalizace
Podstata stresové reakce, spouštěče stresu, přehled varovných signálů, optimalizace
pracovního výkonu pod stresem, mapa stresorů a jejich zvládání, protistresové techniky.
Určeno komu:

pedagogům 1. i 2. st. ZŠ, G, SOŠ a SOU.

Číslo akce:

55732

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

20. 11. 2014 v 9.00 – 15.00 hodin

Místo konání:

Břeclav, 17. listopadu 1a

Lektor:

Ing. Věra Kaňoková

Cena pro pedagogy:

640 Kč

Cena pro ostatní:

775 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

13. listopadu 2014

Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí
Obsah:
Definice "Ohrožené dítě" - definice pojmu v kontextu školního prostředí, sociálně znevýhodněné
dítě, rodinné prostředí s rizikovou socioekonomickou úrovní, nízkým sociokulturním
prostavením, s rizikovými projevy chování v rodině, dítě se syndromem CAN, příčiny, příznaky
a projevy..
Potřeby dítěte a jejich naplňování v rodině - základní psychické potřeby dítěte, význam
sociálního prostředí dítěte pro saturaci základních psychických potřeb dítěte, funkční vs.
dysfunkční rodina s důrazem na rizikové faktory, rizikový rodič a rizikové dítě, psychická
deprivace dítěte, jak ji rozpoznat..
Právní aspekty "ohroženého dítěte" - Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech
dítěte, Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, trestněprávní úprava týrání, zneužívání

a zanedbávání, právní normy upravující oprávnění a povinnosti pedagogů ve vztahu k případu
ohroženého dítěte.
Monitorování ohrožených dětí - metodické doporučení k monitoringu dětí týraných,
zneužívaných a zanedbávaných, případová konference a setkání odborníků jako nástroj pomoci
ohroženému dítěti, vzdělávání pedagogů v oblasti prevence výskytu ohrožených dětí.
Následná péče o ohrožené děti a síť odborné pomoci - sociálně-právní ochrana dítěte, úloha
zdravotnických pracovníků, školní poradenské pracoviště, klinický psycholog, NNO - neziskové
organizace.
Cílem semináře je zvýšení povědomí pedagogů o ukazatelích a projevech ohroženého dítěte
a projektování do chování dítěte. Důraz je kladen na odpovědnost pedagogů a vychovatelů
pracujícími s dětmi při naplňování základních psychických, emocionálních a sociálních dětí
v prostředí. Profesoinalita metodiků prevence, učitelů, vychovatelů a výchovných poradců je
základním předpokladem pro efektivitu preventivních aktivit a participaci dětí.
Určeno komu:

pedagogům MŠ, 1. i 2. st. ZŠ a víceletých
gymnázií, školním metodikům prevence,
výchovným poradcům , školním psychologům,
vychovatelům

Číslo akce:

3890

Číslo akreditace:

v jednání

Termín konání:

20. 11. 2014 od 8.30 h do 15.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Monika Fojtáchová

Cena pro pedagogy:

680 Kč

Cena pro ostatní:

820 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Radka Ježková,
jezkova@sssbrno.cz

Uzávěrka přihlášek:

14. listopadu 2014

tel.

543 426 044,

Prevence závislostí na návykových látkách
Obsah:
Vymezení problému závislostí jako projevu sociální patologie, vymezení látkových
a procesuálních závislostí.
Problematika látkových závislostí - teorie, dynamika jevu, proces vzniku závislosti, specifika
jednotlivých psychoaktivních látek, rizikové cílové skupiny, systém péče o uživatele.
Patologický gambling, pedagogické a psychologické pojetí jevu, rizika jevu pro děti a mládež,
případně rodiče.
Vymezení problému zhoubných kultů, pedagogické a psychologické pojetí jevu, rizika jevu pro
děti a mládež, případně rodiče. Problematika netolismu, pedagogické a psychologické pojetí
jevu, rizika jevu pro děti a mládež, případně rodiče.
Příklady dobré praxe primární prevence, spolupracující a pomáhající instituce, systém terapie
jevů.
Cílem semináře je základní orientace účastníků v uvedených projevech rizikového chování,
dále trénink základních preventivních dovedností a orientace v síti spolupracujících
pomáhajících institucí.
Určeno komu:

pro pedagogické pracovníky 1. a 2. st. ZŠ a
SŠ, školní metodiky prevence, výchovné
poradce, školní psychology, vychovatele,
asistenty pedagoga

Číslo akce:

3893

Číslo akreditace:

v jednání

Termín konání:

27. 11. 2014 od 8.00 h do 12.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Petr Spurný

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Radka Ježková,
jezkova@sssbrno.cz

Uzávěrka přihlášek:

21. listopadu 2014

tel.

543 426 044,

Třídnická hodina – jeden z nástrojů, jak ovlivnit klima třídy
Obsah:
Seminář zprostředkuje pedagogům různé návody, jak pracovat se třídou, např. řešení konfliktů,
řešení problémů, rozvíjení komunikační, seberegulační nebo sebepoznávací dovednosti u žáků
atd. Součástí semináře je soubor vybraných technik s metodikou pro náplň třídnické hodiny
(seznamovací, tvorba pravidel, sebepoznávací, sebeprosazovací, na podporu spolupráce,
komunikace, koheze, atd.).
Způsoby práce se třídou
Komunitní kruh, pravidla komunitního kruhu
Smysl třídnické hodiny, způsob vedení třídnické hodiny
Zásady třídnické hodiny
Struktura třídnické hodiny, přínos třídnické hodiny pro žáky
Skupiny témat třídnické hodiny – praktické návody pro třídní učitele
Evaluace
Určeno komu:

pro třídní učitele na ZŠ a SŠ

Číslo akce:

3970

Číslo akreditace:

v řízení

Termín konání:

19. 11. 2014 od 9.00 do 15.30

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Mgr. Helena Adamusová

Cena pro pedagogy:

900 Kč

Cena pro ostatní:

1090 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Gabriela Dujková, dujkova@sssbrno.cz,
tel. 543 426 061

Uzávěrka přihlášek:

12. listopadu 2014

Odměny a tresty ve školní praxi
Obsah:
Cílem semináře je naučit účastníky udržet si nezbytnou autoritu, zajistit klid pro práci
jednotlivých žáků, skupiny, třídního kolektivu. Motivovat žáky, analyzovat výchovně-vzdělávací
strategii, reagovat vhodně a správně na momentální situaci ve třídě. Umět zvolit a v případě
potřeby i řešit změnu přístupu. Seminář povede účastníky k dovednosti rychlé sebereflexe
a operativnímu, přitom však klidnému jednání. Účastníci budou vědět, kde hledat pomoc
a spolupráci, jak nezasáhnout neodborně a situaci neadekvátně nevyhrotit i čeho je třeba se
zcela vyvarovat. Na modelových situacích získají dovednosti, které se stanou dobrým

vstupním předpokladem pro tvůrčí a podnětnou pracovní atmosféru ve třídě.
Školní prostředí, autorita a kázeň
Odměna a trest jako modifikátor chování
Kázeňské události a strategie řešení
Klima školy a třídy
Určeno komu:

pedagogům 1. a 2. st. ZŠ a SŠ

Číslo akce:

3984

Číslo akreditace:

v řízení

Termín konání:

3. 12. 2014 od 9.00 do 14.00

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Robert Čapek Ph.D

Cena pro pedagogy:

750 Kč

Cena pro ostatní:

910 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Gabriela Dujková, dujkova@sssbrno.cz,
tel. 543 426 061

Uzávěrka přihlášek:

26. listopadu 2014

Asertivní jednání při práci pedagoga na SŠ
Obsah:
Cílem semináře je seznámit účastníky s asertivními postoji a technikami a ukázat jim možnosti,
jak je používat v jejich pedagogické praxi i běžném životě. Předpokládá se aktivní zapojení
všech zúčastněných.
Agresivní versus pasivní chování jako reakce na hrozbu (rozpoznání těchto forem chování,
motivace k agresi a motivace k pasivitě, negativní dopady agresivity a pasivity, asertivita jako
nástroj zdravého sebeprosazení).
Asertivní postoje (práva a povinnosti, sebepoznání vlastních postojových tendencí, příklady
praktických situací).
Asertivní techniky (ohraná deska, otevřené dveře, volné informace, negativní dotazování,
negativní aserce).
Využití k řešení obtížných situací v praxi učitele (typické situace ve výuce, situace při jednání s
kolegy, asertivita v běžném životě).
Určeno komu:

pedagogům SŠ

Číslo akce:

4019

Číslo akreditace:

v řízení

Termín konání:

11. 11. 2014 od 10.00 do 15.45

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Irena Štěpánová

Cena pro pedagogy:

900 Kč

Cena pro ostatní:

1090 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Gabriela Dujková, dujkova@sssbrno.cz,
tel. 543 426 061

Uzávěrka přihlášek:

4. listopadu 2014

 PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY, ENVIROMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Nová témata v chemii zábavnou formou, chemie kolem nás
Obsah:
Účastníci se seznámí s aktuálními tématy ze vzdělávacího oboru chemie a s možností efektivní
výuky těchto témat, získají zajímavé informace o chemii, která nás obklopuje, zasadí si
probíraná témata do širších souvislostí a umožní si tak využít informací k propojení chemie
s dalšími vzdělávacími obory (posílení mezipředmětových vztahů). Protože bude probíhat
vzájemné sdílení zkušeností - účastníci se prakticky zapojí a vyzkoušejí si vzájemné sdílení
(inspirace a obohacování) jako jednu z možných podob profesního rozvoje.
Vytyčení aktuálních témat (např. nanotechnologie, chemie a životní prostředí, novinky
v jaderné chemii, návykové látky, potravinářská chemie, chemické zbraně) – kde a hlavně jak je
učit.
Učíme chemii s vazbou na běžný život, aneb zajímavá a jednoduchá chemie kolem nás (např.
v koupelně, v kuchyni, na zahradě) formou praktických námětů.
Uplatnění mezipředmětových vztahů ve výuce chemie prostřednictvím skupinové spolupráce
účastníků.
Závěrečná diskuze s možností sdílení zkušeností a materiálů.
Přineste si prosím s sebou osvědčený výukový materiál (pracovní list, popis metody, aktivity
apod.), o který byste se chtěli podělit s ostatními.
Určeno komu:

učitelům chemie

Číslo akce:

55598

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

úterý 4. 11. 2014 od 13.00 do 17.00 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Blanka Juránková

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

4. listopadu 2014

Evaluační konference projektu EdTRANS s programem zaměřeným na
podporu přírodovědných oborů
Obsah:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno
a Stadtschulrat Wien Vás srdečně zvou na evaluační konferenci projektu EdTRANS. Akce je
určena pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ v JMK a Vídni a pedagogické odborné veřejnosti
obou regionů.
PROGRAM
9.30 – 10.00 Prezence
10.00 – 10.15 Zahájení akce, úvodní slovo
10.15 – 11.15 Příspěvky zapojených škol z JMK a Vídně
11.15 – 11.45 Moderní trendy ve výuce chemie (SPŠCH Brno)
11.45 – 12.15 Přestávka na občerstvení

12.12 – 12.45 Zábavná chemie – praktické pokusy (SPŠCH Brno)
12.45 – 13.15 Sestřih z přednášek prof.Grubera – fyzika netradičně
13.25
Přejezd účastníků – Hvězdárna a Planetárium Brno
14.00 – 15.15 Interaktivní výstava – Příběh Sluneční soustavy
15.20
Zakončení, odjezd účastníků
Určeno komu:

učitelům přírodovědných předmětů ZŠ, SŠ,
dalším pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ
v JMK a Vídni a pedagogické odborné
veřejnosti obou regionů

Číslo akce:

84062

Číslo akreditace:

neakreditováno

Termín konání:

středa 5. 11. 2014 od 9.30 do 15.30 hodin

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

viz program

Cena pro pedagogy:

zdarma

Cena pro ostatní:

zdarma

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

30. října 2014

Stavba a vývoj vesmíru
Obsah:
Seznámit učitele se současným pohledem a aktuálními poznatky o vývoji vesmíru.
Seminář vychází z požadavků moderní výuky, jejímž cílem je propojovat jednotlivé předměty
v přirozený celek například v tématu kosmologie. Přednášející upozorní na mnoho souvislostí,
které jsou v přírodních vědách i v běžném životě málo zřetelné, a přitom velmi důležité.
Přednášející doplní školení o aktuální poznatky s uváděním urychlovače LHC v CERNu do
zkušebního provozu. Účastníci obdrží po školení zdarma přístup k elektronické podobě
publikace „Stavba a vývoj vesmíru“. Přehled témat:
Základní úvaha o teorii relativity a mechanice.
Rozpínání vesmíru a standardní kosmologický model.
Chemická evoluce vesmíru.
Biologická evoluce vesmíru.
Kosmologie výstřední, ba ztřeštěná.
Určeno komu:

učitelům přírodovědných předmětů ZŠ, SŠ

Číslo akce:

55699

Číslo akreditace:

MSMT 39381/2012-201-808

Termín konání:

pondělí 24. 11. 2014 od 13.00 do 17.30 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

RNDr. Jiří Grygar, CSc.

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:

17. listopadu 2014

 ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA
Autorské právo ve školské praxi
Obsah:
Účastníci se seznámí se základními předpisy zaměřenými na autorské právo, s pravidly užívání
cizího díla ve školském prostředí.
Základy autorských práv a práv souvisejících. Základní legislativa a její aplikace ve školské
praxi.
Řešení praktických situací v oblasti školství v souvislosti s ochranou autorských práv –
zejména výjimky a omezení autorských práv – citace, výuková licence, užití díla pro osobní
potřebu.
Školní dílo, zaměstnanecké dílo, licenční smlouvy a další související instituty užití autorských
práv. On-line užití autorských děl a další specifika užití autorských práv v prostředí internetu.
Lektor je právníkem, specializovaným na autorské právo.
Určeno komu:

ředitelům školských zařízení

Číslo akce:

55665

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

středa 5. 11. 2014 od 13.00 do 16.15 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Leoš Bednář, JUDr. et MgA. Petra
Žikovská

Cena pro pedagogy:

420 Kč

Cena pro ostatní:

510 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

4. listopadu 2014

Majetek příspěvkové organizace a jeho inventarizace
Obsah:
I. Úvod – právní rámec
(zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole; vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon
o finanční kontrole; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku
a závazků; České účetní standardy)
II. Majetek příspěvkových organizací
Kategorie majetku
Technická zhodnocení a opravy majetku
Odpisování majetku
Ochrana majetku – zabezpečení, pojištění, dohody o odpovědnosti
Nakládání s majetkem – nabývání, likvidace, prodej investičního majetku (zachycení
v účetnictví), převod, pronájem (náležitosti smluv o pronájmu)
Investiční fond jako zdroj pro financování majetku – tvorba (investiční dotace, odpisy, prodej
majetku), možnosti použití fondu
III. Kontrola a inventarizace majetku
Veřejnosprávní kontrola majetku – náplň a nejčastější zjištění, porušení rozpočtové kázně při
nesprávném použití investičního fondu
Vnitřní kontrola majetku

Inventarizace (pojmy, průběh, povinnosti vyplývající z inventarizační vyhlášky)
Každý účastník kurzu obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD.
Předběžné dotazy můžete zasílat na petrrsikora@centrum.cz.
Určeno komu:

ekonomickým pracovníkům

Číslo akce:

3791

Číslo akreditace:

není akreditováno

Termín konání:

11. 11. 2014 od 9.00 do 15.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Pert Sikora

Cena pro pedagogy:

970 Kč, cena včedtně DPH

Cena pro ostatní:

970 Kč, cena včetně DPH

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

4. listopadu 2014

Záznamy o úrazech, bezpečnost dětí, pracovní úrazy
Obsah:
Účastníci získají komplexní informace z oblasti bezpečnosti dětí ve škole (od legislativy přes
směrnice až k hlášení o úrazech), budou informováni o nejčastěji se vyskytujících chybách
a problémech spojených s agendou pracovních a školních úrazů.
Legislativa.
Směrnice.
Předcházení rizikům – revize, proškolení.
Rozdíly mezi školním úrazem a pracovním úrazem.
Postup při školním, pracovním úrazu.
Vzory formulářů.
Hlášení povinnou osobou – elektronický podpis.
8. Pojištění.
Určeno komu:

pro ředitele a vedoucí
a školských zařízení

pracovníky

Číslo akce:

3992

Číslo akreditace:

v jednání

Termín konání:

3. 12. 2014 od 13.00 do 16.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

JUDr. Dana Juříčková

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

700 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

26. listopadu 2014

Právní poradna
Obsah:
1) zákoník práce – zásady, vznik a zánik pracovního poměru, odměňování apod.

škol

2)
3)
4)
5)
6)
7)

doba určitá
závodní preventivní péče
cestovní náhrady
FKSP a kolektivní smlouva
poznatky z kontrol
diskuse – dle účastníků

Určeno komu:

pro ředitele škol a školských zařízení, ostatní
zájemce

Číslo akce:

55726

Číslo akreditace:

28 543/2011-25-719

Termín konání:

7. 11. 2014 od 9.00 – 13.00 hodin

Místo konání:

Břeclav, 17. listopadu 1a

Lektor:

JUDr. Dana Juříčková

Cena pro pedagogy:

650 Kč

Cena pro ostatní:

800 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

3. listopadu 2014

 TV A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Bodystyling, možnosti využití posilování ve školní TV
Obsah:
Cílem je seznámení se základními principy posilovacích lekcí ve školní TV. Praktické osvojení
správné techniky a metodiky provedení cviků zaměřené na posilování svalů celého pohybového
aparátu. Vytvoření zásobníku cviků, které umožňují postupné zvyšování náročnosti posilování.
Charakteristika - Bodystyling pomáhá rovnoměrně formovat a zpevňovat postavu.
Trénink se soustřeďuje na formování svalů celého těla. Bodystyling je kombinace klasického
aerobiku, který slouží k zahřátí celého těla, a posilování. Tempo se střídá podle toho, které
svalové skupiny se zrovna procvičují, přičemž by se měly periodicky střídat svaly horních a
dolních končetin, aby nedošlo k jejich přetížení. Cvičením se zpevňuje a formuje celé tělo (a
zejména problémové partie), dochází také k protažení a posílení těla. Výhodou je, že je vhodný
pro
jedince
různého
věku
s
různou
kondicí
a
působí
jako
odreagování.
1. Obsah - teorie: Teoretické základy bodystylingu – fyziologie a různé posilovací prvky,
psychologie, zdravotní aspekty cvičení, metodologie bodystylingu. 2. Obsah - praxe: struktura
hodiny bodystylingu, nácvik základních posilovacích cviků, tvorba choreografie. Využití
posilovacích prvků, rozvoj pohybové koordinace, pohybové paměti, práce s hudbou.
Cvičení bude s pomůckami (overbaly, medicimbaly, malé činky, balanční podložky bosu), které
dostanete zapůjčeny. S sebou: vhodné oblečení a přezůvky do tělocvičny.
Určeno komu:

učitelům tělesné výchovy

Číslo akce:

55718

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

středa 26. 11. 2014 od 14.00 do 17.00 hodin

Místo konání:

ZŠ Hodonín, Mírové náměstí

Lektor:

Mgr. Jana Polášková

Cena pro pedagogy:

570 Kč

Cena pro ostatní:

690 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

19. listopadu 2014

 UMĚNÍ A KULTURA
Výtvarné techniky ve dvou krocích: Papírový pedik
Obsah:
Kurz se skládá ze dvou seminářů. Na semináři budeme pracovat s recyklovaným materiálem –
papírovým pedigem, který si vyrobíme ze starých novin nebo letáků. Návod na výrobu
papírových ruliček najdete na http://www.youtube.com/watch?v=TABOQcOQvPE. Každý
účastník semináře si s sebou přinese minimálně 60 ks připravených ruliček dle návodu a další
papír pro případné doplnění. Vyrobíme velice jednoduchý košík na kruhovém pevném dnu,
který zvládnou děti od cca 5 let. Dále se naučíte složitější košík s pevným dnem a malý košík
s pleteným dnem a jiným druhem zavírky. Děti se naučí pracovat s dobře známým materiálem –
starými novinami a letáky novým zajímavým způsobem. Podpoří se rozvoj jemné motoriky.
Vyrobíte s dětmi tematický dárek nebo dekoraci vhodnou na Velikonoce, Svátek matek,
Vánoce, apod.
Určeno komu:

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

Číslo akce:

3880

Číslo akreditace:

1903/2014-1-159

Termín konání:

pondělí 10. 11. 2014 a středa 19. 11. 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:

750 Kč

Cena pro ostatní:

910 Kč

Poznámka:

S sebou: Každý účastník semináře si s sebou
přinese minimálně 60 ks připravených ruliček
dle návodu a další novinový papír pro
případné doplnění (alespoň 7 ks). Lektorka
doporučuje letáky Kauflandu. Dále si sebou
přineste krabičku od Ramy a krabici od bot
(muže být i o něco menší), starší ručník na
klín, větší množství kolíčků na prádlo, šídlo
nebo silnější pletací jehlice, fotoaparát.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

3. listopadu 2014

Výtvarná dílna: Fimo
Obsah:
Naučíte se základům práce s polymerovými hmotami, míchání barev a jak vyřešit zajištění
všech potřebných pomůcek za dostupné ceny. Každý si vyzdobí vlastní lžičku, na které si
ukážeme základní skládání Fima. Vyrobím e náhrdelník, na kterém si ukážeme techniky vhodné
pro všechny věkové skupiny.
Určeno komu:

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

Číslo akce:

3881

Číslo akreditace:

50056/2012-201-1017

Termín konání:

pondělí 10. 11. 2014 od 14.00 h do 17.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Blanka Matušková

Cena pro pedagogy:

550 Kč

Cena pro ostatní:

670 Kč

Poznámka:

S sebou: nožík, lžičku na další zpracování,
hadřík a ručník na ruce, fotoaparát

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

3. listopadu 2014

Výtvarná dílna: Šperk
Obsah:
Naučíme se uháčkovat drátěnou síťku s přidáváním korálků a všít síťku do drátěného rámečku.
Tak vznikne originální náramek. Účastníci obdrží návod na háčkovaný náramek.
Určeno komu:

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

Číslo akce:

3883

Číslo akreditace:

50056/2012-201-1017

Termín konání:

pondělí 1. 12. 2014 od 8.30 h do 11.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Mgr. Alena Smrčková

Cena pro pedagogy:

550 Kč

Cena pro ostatní:

670 Kč

Poznámka:

S sebou: háček č.2, fotoaparát.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

24. listopadu 2014

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

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: ……………………………….

