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CIZÍ JAZYKY A LITERATURA
Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit
Obsah:
Tematicky uspořádané hodiny naučí učitele, jak s minimální intervencí dosáhnout hodiny, kdy
jsou žáci zaujati daným úkolem, na kterém pracují individuálně či ve skupinách a učí se
prezentovat výsledky své práce. Aktivity zahrnují práci s textem – atraktivní procvičování aktivit
zaměřených k soustředěnému poslechu, spontánnímu mluvení, plynulému čtení a psaní. Učitelé
se seznámí s několika způsoby, jak připravit přiměřené jazykové úkoly, jak zvýšit zájem žáků
o atraktivní činnosti, jak vstřebat a upevnit základní gramatická pravidla a zvýšit osobní zaujetí
pro práci na úkolu. Využitím běžně dostupných materiálů, například těch, které mají k dispozici
v učebnicích, ale hlavně jejich jednoduchou adaptací a 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. W riting 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

Poznámka:

Máme několik posledních volných míst!

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

obratem

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 pedagogickým pracovníkům

Číslo akce:

3934

Číslo akreditace:

MSMT-43241/2013-1-1001

Termín konání:

každou středu od 3. 12. 2014 od 16.00 do 17.30 hod. (bude
odučeno 60 vyuč. hodin)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Kateřina Benešová

Cena pro pedagogy:

5.000 Kč

Cena pro ostatní:

6.050 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

obratem

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:

4046

Číslo akreditace:

MSMT- 50056/2012-201-1017

Termín konání:

19. 1. 2015 od 12.00 do cca 17.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Sylvie Doláková

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

12. ledna 2015

INFORMATIKA
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:

pedagogům 1. a 2. st ZŠ, SŠ a G

Číslo akce:

3846

Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

pondělí 1. 12. 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:

24. listopadu 2014 (po termínu možno volat pro informace)

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:

pedagogům 2. st ZŠ, SŠ a G

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

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Součková, e-mail:souckova@sssbrno.cz,

tel. 543 426 038
Uzávěrka přihlášek:

25. listopadu 2014 (po termínu možno volat pro informace)

Bezplatné programy pro výuku na 1. stupni ZŠ
Obsah:
Účastník získá 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:

pedagogům 1. st ZŠ, koordinátorům ICT

Číslo akce:

3927

Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

pondělí 8. 12 . 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:

1. prosince 2014

Síťová generace – aktuality
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:

pedagogům 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

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

2. prosince 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, stativ a USB kabel, popř.
USB čtečku karet.
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 hodin

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Milan Kylar, Zoner

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:

5. prosince 2014

MS WORD 2010 PRO PEDAGOGY II.
Obsah:
 Práce s textem – další nastavení vzhledu stránky – orientace stránky, sloupce, konce
stránky a oddílů, text v záhlaví a zápatí, automatický text – možnosti využití, vlastní
nastavení.
 Práce se styly, změna a nastavení stylů.
 Hromadná korespondence – vytvoření slučovacích polí, zdroj dat, štítky a obálky.
 Použití šablon – vytvoření a uložení vlastní šablony, formátování.
 Práce s tabulkou – formátování, použití tabulátorů, sloučení a rozdělení buněk, výpočty
v tabulce.
 Vkládání objektů – vytvoření, úpravy a formátování WordArtu, rovnic, grafů a jiných
objektů.

Makra – možnosti využití, vytvoření makra, záznam makra, uložení.
Spolupráce uživatelů – komentáře a sledování změn, porovnání dvou dokumentů.
Zamknutí dokumentu proti změnám.
 Příprava dokumentu pro tisk.
Kurz volně navazuje na MS Word 2010 pro pedagogy I.



Určeno komu:

pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům všech typů
škol

Číslo akce:

4037

Číslo akreditace:

MSMT 39381/2012-201-808

Termín konání:

středa 10. 12. 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:

1.270 Kč

Poznámka:

Kurz může být hrazen z projektu EU peníze školám.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

3. prosince 2014

Tvorba DUM pro interaktivní tabuli SMART Board – pro
1. st. ZŠ
Obsah:
 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
Cílem této inspirativní vzdělávací akce je motivovat a rozvíjet pedagogy 1. stupně k vytváření
efektivních interaktivních digitálních učebních materiálů s využitím dostupných funkcí software
SMART Notebook. Účastníci získají přehled dostupných funkcí software SMART Notebook
a inspiraci pro jejich využití při přípravě DUM.
Určeno komu:

pedagogům 1.st ZŠ, koordinátorům ICT

Číslo akce:

3845

Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

12. 1. a 19. 1. 2015, od 14.00 do 18.00 h

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:

5. ledna 2015

Geogebra ve výuce matematiky
Obsah:

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

pedagogům 2. st. ZŠ, SŠ

Číslo akce:

3783

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

úterý 13. 1. a 20. 1. 2015, od 14.00 do 19.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

RNDr. Kateřina Dvořáková

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:

6. ledna 2015

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:

učitelé 1. a 2. st ZŠ, SŠ a G

Číslo akce:

4041

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

čtvrtek 15. 1. a 22. 1. 2015 od 14.00 do 17.15 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Tamara Váňová

Cena pro pedagogy:

1.200 Kč

Cena pro ostatní:

1 460 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

8. ledna 2015

MŠ A PRVNÍ STUPEŇ ZŠ
Moderní aktivizační metody ve výuce 1. stupně ZŠ – II.
Obsah:
Pokračovací program je opět postavený na konstruktivistické pedagogice a zaměří se na
učitelovy nástroje k aktivizaci žáka, hlavně ve spojení s žákovou prací s textem. Bude se
pracovat s tématy napříč aprobačním spektrem (některá témata si účastníci přímo vyzkouší,
některá další lektor popíše a okomentuje, bude uvádět příklady z praxe i dalších učitelů).
 Alderferova motivační pyramida
 Kostka - téma Státní svátek
 Skládankové učení - téma Obyvatelé lesa
 Diamant - téma Škola
 Učební styly žáka - práce s dotazníkem: co žáci upřednostňují, které metody a postupy
jim vyhovují
 Čtyři rohy a extrém - téma Jak poznáme dobrého čtenáře
 Učíme se navzájem - téma: Přemyslovci
 Párové čtení - téma Maťo a Klinček sekají led
Určeno komu:

učitelům 1. stupně ZŠ

Číslo akce:

55713

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

úterý 2. 12. 2014 od 14.00 do 18.00 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Jana Smrčková

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:

2. prosince 2014

Využití počítačové hry na 1. stupni ZŠ
Obsah:
Cílem této akce je seznámit pedagogické pracovníky 1. stupně ZŠ aktuálně dostupnými
počítačovými hrami, které mohou být využity ve výuce a jsou vhodnými pomůckami při rozvíjení
vnímání žáků mladšího školního věku.
1. Úvod do problematiky – přehled vhodných počítačových her, uvedení některých
nevhodných počítačových her včetně odůvodnění nevhodnosti.
2. Předvedení konkrétních počítačových her včetně metodického postupu využití ve výuce
mladších dětí.
3. Didaktické výukové hry. Hra jako součást výukového programu. Online hry s využitím
prvků zejména z matematiky, českého jazyka.
4. Osvětové hry a jejich využití ve výuce.
Určeno komu:

učitelům 1. stupně ZŠ

Číslo akce:

55710

Číslo akreditace:

MSMT 16831/2012-353

Termín konání:

středa 3. 12. 2014 od 13.30 do 16.30 hodin

Místo konání:

ZŠ Hodonín, Mírové nám.

Lektor:

Ing. Ludmila Brestičová

Cena pro pedagogy:

750 Kč

Cena pro ostatní:

910 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

2. prosince 2014

Autoevaulace MŠ jako prostředek jejího zkvalitňování
Obsah:
Účastníci se seznámí s možnými nástroji evaluace, s možnostmi hodnocení podmínek
a výsledků vzdělávání, vyzkoušejí si formulaci evaluačních kritérií. Témata:
1. Rozlišení pojmů vnitřní a vnější evaluace.
2. Tvorba kritérií a využití možných nástrojů, časový harmonogram a zodpovědnost.
3. Sebereflexe učitelky.
4. Hodnocení podmínek vzdělávání.
5. Hodnocení výsledků vzdělávání.
6. Využití zjištěných výsledků k dalšímu plánování.
7. Zpráva z vlastního hodnocení.
Určeno komu:

učitelkám MŠ

Číslo akce:

55676

Číslo akreditace:

MSMT 16831/2012-353

Termín konání:

středa 7. 1. 2014 od 8.00 do 15.00 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

PhDr. Zora Syslová Ph.D.

Cena pro pedagogy:

660 Kč

Cena pro ostatní:

800 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

5. ledna 2014

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE
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.
Seminář je určen zejména výchovným poradcům ze základních a středních škol, příp. vedení
školy a třídním učitelům. Přineste si prosím s sebou, pokud máte možnost, notebook nebo
tablet.
Určeno komu:

výchovným poradcům ZŠ a SŠ

Číslo akce:

55677

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

středa 10. 12. 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:

3. prosince 2014

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

učitele MŠ, ZŠ, SŠ

Číslo akce:

3840

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

úterý 9. 12. 2014 od 13.00 do 18.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

RNDr. Marcela Vrbová

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

2. prosince 2014

Odměny a tresty ve školní praxi
Obsah:
Základem vhodného klimatu ve škole jsou pozitivní sociální vazby mezi všemi účastníky
vzdělávacího procesu a jejich dobrý vztah ke škole. Učitelé jsou však často konfrontováni
s neočekávanými událostmi. Nekázeň a drzé chování žáků mohou pedagoga přivést ke
zkratkovité a nepřiměřené reakci.
Seminář je rozpracován do následujících témat:
 Školní prostředí, autorita a kázeň
 Odměna a trest jako modifikátor chování (proč a jak odměňovat, zásady trestání, druhy
a posloupnost trestů)
 Kázeňské události a strategie řešení
 Klima školy a třídy
Určeno komu:

pedagogům ZŠ a SŠ

Číslo akce:

3984

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

středa 3. 12. 2014 od 9.00 do 14.00 h

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

Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě
Obsah:
 Motivace, důvěra a vzájemná spolupráce
- portrét dobrého učitele - schopnost jasně formulovat a obhajovat svou práci
- úskalí učitelské profese v současných podmínkách
- vnímání komunikace směrem k rodiči - konstruktivní jednání v pozitivním duchu
 Vztah učitel - žák - rodina
- možnost vlivu učitele na výchovu v předškolním věku
- školní nezralost, nedostatečná motorika, vady řeči, malá tělesná zdatnost
- respektování odlišných vlastností a schopností zvládání vyučovacích povinností
- vzájemné dodržování pravidel, budování důvěry
Určeno komu:

pedagogům MŠ, ZŠ

Číslo akce:

3988

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

středa 1. 12. 2014 od 8.30 do 11.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Lidmila Pekařová

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:

bude upřesněna

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

24. listopadu 2014

Puberta – postrach rodiny i školy
Obsah:
 Typické projevy puberty
- zvýšená kritičnost k autoritám, zpochybňování zažitých norem, hledání vlastní pravdy,
hledání sebe sama, zvýšená nejistota, potřeba někam patřit, zvýšený zájem o vzhled (nebo
naopak), potřeba samostatnosti a svobody
 Dospělí si musí v tomto období neustále uvědomovat, že:
- musí "dovolit" dítěti dospět, nechat mu potřebnou míru samostatnosti, důvěřovat a nehledat
za každým skutkem něco špatného, zůstat však nablízku a v případě potřeby zasáhnout
citlivě, diplomaticky, neranit a nezradit
Určeno komu:

pedagogům ZŠ a SŠ

Číslo akce:

3993

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

středa 1. 12. 2014 od 12.30 do 15.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Lidmila Pekařová

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:

bude upřesněna

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

24. listopadu 2014

Hodnocení a ovlivňování chování v pedagogice
Obsah:
 Teoretické shrnutí tématu – možnosti a meze hodnocení chování v pedagogice, jednotlivá
teoretická východiska a praktické přístupy k hodnocení chování ve školách.
 Účastníci programu se seznámí s hlavními zásadami efektivního napomínání, odměňování,
trestání a přesvědčování v pedagogice v souladu s konceptem kognitivní a behaviorální
psychologie.
 V další části programu účastníci reflektují své dosavadní přístupy v této oblasti, tvoří nové
koncepty a prakticky je trénují.
Určeno komu:

pedagogům ZŠ a SŠ, zvl. ŠMP, VP, školním psychologům,
vychovatelům, asistentům pedagoga

Číslo akce:

3894

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

úterý 9. 12. 2014 od 8.00 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, tel. 543 426 044

Uzávěrka přihlášek:

3. prosince 2014

Vhodné a nevhodné formy komunikace pedagogů
Obsah:
 Komunikační rámce v pedagogické praxi, komunikace dítě x dospělý, žák x pedagog
 Problémové komunikace a psychologické souvislosti, problémová komunikace ve vztahu
pedagog x žák, charakteristiky problémové komunikace pedagog x žák
 Vhodné a nevhodné komunikační návyky v práci pedagoga, příklady nevhodné komunikace
pedagogů: agrese, oddělení, ironie, rezignace, ne-autenticita, devalvace, grandiozita,
nepravá empatie, formalizmus, na co si dávat pozor při předcházení nevhodným vzorcům
v komunikaci, nebezpečí komunikačních šablon
Cvičení na rozpoznání nevhodných vzorců v komunikaci, definování vhodných vzorců
komunikace pedagog x žák
Určeno komu:

pedagogům ZŠ a SŠ

Číslo akce:

3891

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

čtvrtek 4. 12. 2014 od 9.00 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, tel. 543 426 044

Uzávěrka přihlášek:

28. listopadu 2014

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
Hry na rozvoj pozornosti a paměti v ZŠ
Obsah:
Seminář pro pedagogické pracovníky, který je zaměřen na možnosti využití psychomotorických
her a relaxačních technik ve výchovně – vzdělávacím procesu.
A) O psychomotorice obecně
A.1. Hry posilující paměť s vizuálním podnětem, sluchovým podnětem
A.2. Hry na rozvoj senzomotorického vnímání, orientace v prostoru
A.3. Hry pro zlepšení pozornosti a soustředění
B) Praktické využití psychomotorických her v konkrétních výchovných a vyučovacích situacích
C) Relaxace obecně a jejich role ve vyučovacím procesu
D) Druhy relaxačních technik:
D.1. Dechová cvičení
D.2. Autogenní trénink
E) Praktické využití relaxačních technik
F) Využití technik pro psychofyzické uvolnění dětí stresovaných školní situací
Určeno komu:

pedagogům 1. i 2. stupně ZŠ

Číslo akce:

55741

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

8. 12. 2014 od 14:00 do 17:30 hodin

Místo konání:

Břeclav, 17.listopadu 1a

Lektor:

Mgr. Renata Abrahamová

Cena pro pedagogy:

620 Kč

Cena pro ostatní:

750 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

2. prosince 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 asistenta: 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

Číslo akce:

3946

Číslo akreditace:

MSMT- 50056/2012-201-1017

Termín konání:

pondělí 15. 12. 2014 od 12.30 do 18.30

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:

8. prosince 2014

Workshop – problém zvaný ADHD, ADD
Obsah:
Kurz pro asistenty pedagoga. Seminář je zaměřený na otázky a odpovědi týkající se péče o děti
a žáky s poruchou ADHD, ADD. Jde o volně navazující seminář k seminářům zabývající se
problematikou ADHD, ADD.
Určeno komu:

asistentům pedagoga

Číslo akce:

3947

Číslo akreditace:

17775/2014-1-598

Termín konání:

středa 7. 1. 2015 od 14.00 do 18.00

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:

19. prosince 2014

Hry na rozvoj pozornosti a paměti v ZŠ
Obsah:
Kurz pro pedagogické pracovníky, který je zaměřen na možnosti využití psychomotorických her
a relaxačních technik ve výchovně - vzdělávacím procesu.
1. O psychomotorice obecně
1. Hry posilující paměť s vizuálním podnětem, sluchovým podnětem
2. Hry na rozvoj senzomotorického vnímání, orientace v prostoru
3. Hry pro zlepšení pozornosti a soustředění
2. Praktické využití psychomotorických her v konkrétních výchovných a vyučovacích
situacích
3. Relaxace obecně a jejich role ve vyučovacím procesu
4. Druhy relaxačních technik:
1. Dechová cvičení
2. Autogenní trénink
5. Praktické využití relaxačních technik v konkrétních případech
6. Využití technik pro psychofyzické uvolnění dětí stresovaných školní situací
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům ZŠ

Číslo akce:

3814

Číslo akreditace:

10708/2014-1-374

Termín konání:

pondělí 19. 1. 2015 od 13.30 do 17.30

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Renata Abrahamová

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

12. ledna 2015

ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA
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.
1. Legislativa.
2. Směrnice.
3. Předcházení rizikům – revize, proškolení.
4. Rozdíly mezi školním úrazem a pracovním úrazem.
5. Postup při školním, pracovním úrazu.
6. Vzory formulářů.
7. Hlášení povinnou osobou – elektronický podpis.
8. Pojištění.
Určeno komu:

pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Číslo akce:

3992

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

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:

850 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

26. listopadu 2014

Aktuality v účetnictví PO – Závěrka roku 2014
Obsah:
Příprava a sestavení účetní závěrky vybraných účetních jednotek (organizační složky státu,
ÚSC, PO, státní fondy) k 31.12.2014“
1. Úprava účetní závěrky podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb.
v platném znění
2. Účetní případy před sestavením účetní závěrky, aby nebyl porušen požadavek zákona
o účetnictví v § 7:
- uplatnění ČÚS 701 – 708
- případy časového rozlišování a dohadné účty,
- použití finančních fondů před sestavením účetní závěrky,
- dokončení inventarizace a vypořádání inventarizačních rozdílů,
- výpočet a zaúčtování daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za rok 2014
3. Sestavení účetní závěrky, kontrola formální a věcné správnosti, oprava případných
účetních chyb.
4. Uzávěrka účetnictví za rok 2014 podle ČÚS 702..
5. Otevření účetního období 2015, změny v legislativě pro rok 2015, pokud budou
k dispozici.
6. Diskuse.
Určeno komu:

vedoucím a ekonomickým pracovníkům škol a školských
zařízení

Číslo akce:

3843

Číslo akreditace:

28543/2011-25-719

Termín konání:

15. 12. 2014 od 9.00 do 13.30 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing.Olga Hanzlová

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

26. listopadu 2014

UMĚNÍ A KULTURA
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, e-mail: suchankova@sssbrno.cz,
tel.: 543 426 036

Uzávěrka přihlášek:

24. listopadu 2014

STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Studium pedagogiky pro pedagogy volného času 44 hod
Obsah:
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o
dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému, ve znění
pozdějších předpisů je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají dílčí přímou
pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají dílčí přímou
pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání

Číslo akce:

4045

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

pátek 5. 12. 2014 – pátek 5. 6. 2015

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Milan Appel, PhDr. Hana Jakubcová, PaedDr. Jan
Šťáva CSc., Bc. Blanka Kostková

Cena pro pedagogy:

4.000 Kč

Cena pro ostatní:

4.000 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

30. listopadu 2014

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 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,
 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.

Číslo akce:

3972

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

27. 4. 2015 – 9. 12. 2015

Místo konání:

Brno, Hybešova 115

Lektor:

Mgr. Hanzelka, JUDr. Poláková, JUDr. Juříčková, Mgr.
Nespěšný, Bc. Čožíková, Mgr. Randula, Ing. Škoda

Cena pro pedagogy:

11.000 Kč

Cena pro ostatní:

13.310 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

20. dubna 2015

OSTATNÍ AKCE
Sdílení dobrých praxí na SŠ ve Vídni
Obsah: Cílem akce je umožnit českým učitelům podívat se do výuky střední školy ve Vídni. Z již
uskutečněných Sdílení dobrých praxí máme zkušenost, že učitelé se mohou volně pohybovat
po třídě, sledovat použité didaktické metody a v následné diskuzi si vyměňují mnoho
užitečných informací a podnětů pro svoji výuku. Také prohlídka školy, informace o navštívené
škole a mnohdy i výzdoba školy bývá zajímavou inspirací.
Určeno komu:

učitelům SŠ a případně učitelům 2. stupně ZŠ

Číslo akce:

84068

Číslo akreditace:

62351/2012-25-153

Termín konání:

úterý 2. prosince 2014

Místo konání:

Berufsschule für Maschinen-, Fertigungstechnik und
Elektronik 1070 Wien, Apollogasse 1, 1070 Wien - Neubau

Lektor:

vyučující dané školy

Cena pro pedagogy:

ZDARMA

Poznámka:

Akce se koná v rámci projektu přeshraniční spolupráce AT –
CZ EdTRANS. K dispozici na diskusi bude tlumočník,
jazyková vybavenost není nutná. Přihlášeným účastníkům
bude zaslán podrobný časový rozpis, součástí bude i případná
návštěva vyhlášených vánočních trhů v centru Vídně.

Kontaktní osoba:

PhDr. Zuzana Sniegoňová, e-mail: sniegonova@sssbrno.cz,
tel: 543 426 045

Uzávěrka přihlášek:

obratem

Sdílení dobrých praxí na ZŠ ve Vídni
Obsah: Cílem akce je umožnit českým učitelům podívat se do výuky základní školy ve Vídni.
Z již uskutečněných Sdílení dobrých praxí máme zkušenost, že učitelé se mohou volně
pohybovat po třídě, sledovat použité didaktické metody a v následné diskuzi si vyměňují mnoho
užitečných informací a podnětů pro svoji výuku. Také prohlídka školy, informace o navštívené
škole a mnohdy i výzdoba školy bývá zajímavou inspirací
Určeno komu:

učitelům 2. stupně ZŠ, případně SŠ

Číslo akce:

84069

Číslo akreditace:

62351/2012-25-153

Termín konání:

středa 3. prosince 2014

Místo konání:

First Vienna Bilingual Middle School, W endstattgasse 3, 1100
Wien

Lektor:

vyučující dané školy

Cena pro pedagogy:

ZDARMA

Poznámka:

Akce se koná v rámci projektu přeshraniční spolupráce AT –
CZ EdTRANS. K dispozici na diskusi bude tlumočník,
jazyková vybavenost není nutná. Přihlášeným účastníkům
bude zaslán podrobný časový rozpis, součástí bude i případná
návštěva vyhlášených vánočních trhů v centru Vídně.

Kontaktní osoba:

PhDr. Zuzana Sniegoňová, e-mail: sniegonova@sssbrno.cz,
tel: 543 426 045

Uzávěrka přihlášek:

obratem

Školní výlety a exkurze
Přichází konec roku a s ním i naše nabídka na rok nadcházející. Výlety, exkurze, lyžařské kurzy
i školy v přírodě objednávejte již nyní pomoci webového formuláře na www.jmskoly.cz/vylety,
který se objeví po vybrání konkrétního výletu nebo pošlete objednávku na e-mailovou adresu
vylety@sssbrno.cz. Bližší informace vám rádi sdělíme na našich telefonech 543 426 041 nebo
543 426 042.

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: ……………………………….

