Středisko služeb školám
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno

únor
2015
č. 2

MĚSÍČNÍK
PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Obsah
Cizí jazyky a literatura ................................................................................................................ 3
Kurz anglického jazyka pro začátečníky .................................................................................................. 3
Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé ............................................................................................ 3
Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé .......................................................................................... 3
Angličtina pro ty, které učení nebaví ........................................................................................................ 4
Francouzština pro středně pokročilé ........................................................................................................ 4
Práce s obrázkovou tabulí ........................................................................................................................ 5
Kurz ruského jazyka pro začátečníky doplněný výukou rodilé mluvčí ..................................................... 5
Kurz německého jazyka pro úplné začátečníky ....................................................................................... 5
informatika ................................................................................................................................. 7
Čtení odborných textů s využitím ICT – aneb orientuji se v textu ............................................................ 7
Úprava videa ve volně dostupných programech ...................................................................................... 7
Proměny počasí – využití digitální fotografie ve výuce (workshop) ......................................................... 8
ZONER CALLISTO – vektorová grafika snadno ...................................................................................... 8
Geogebra ve výuce matematiky............................................................................................................... 9
Pedagogika a psychologie ........................................................................................................ 10
Jsme na jedné lodi ................................................................................................................................. 10
Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí .................................................................. 10
Třídnická hodina – jeden z nástrojů, jak ovlivnit klima třídy ................................................................... 11
Puberta – postrach rodiny i školy ........................................................................................................... 11
Odměny a tresty ve školní praxi ............................................................................................................. 12
Prevence násilí na školách .................................................................................................................... 12
Speciální pedagogika ................................................................................................................ 14
Vhodné přístupy k dětem s SPU z pozice asistenta pedagoga ............................................................. 14
Společenskovědní předměty ..................................................................................................... 15
Moderní aktivizační metody ve výuce dějepisu na 2. st. ZŠ a SŠ ......................................................... 15
Islám a islámský fundamentalismus....................................................................................................... 15
Školský management a ekonomika ............................................................................................ 17
Záznamy o úrazech, bezpečnost dětí, pracovní úrazy .......................................................................... 17
Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací I. .................................................................................. 17
Systém řádů a směrnic školy a školského zařízení ............................................................................... 18
Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích ......................................................................... 18
Práva a povinnosti ředitele školy v kostce ............................................................................................. 19
TV a zdravý životní styl ............................................................................................................. 21
Využití malých a velkých míčů v TV ....................................................................................................... 21
BODYSTYLING, možnosti využití posilování ve školní TV .................................................................... 21
Umění a kultura ........................................................................................................................ 23
Témata a projekty: Kresba, perokresba, ilustrace, monotyp, kniha ....................................................... 23
sTUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ ...................................................... 24
Studium pedagogiky pro učitele 2015 .................................................................................................... 24
Studium pedagogiky pro vychovatele 2015 ........................................................................................... 24
Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 2015, 120 hod výuky .............................................. 25
Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 2015, 44 hod výuky................................................. 25
Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2015 ............................................................................. 26
Ostatní akce ............................................................................................................................. 27
Školní výlety a ekurze ............................................................................................................................ 27
70 let výročí deportací – holocaustu ...................................................................................................... 29

CIZÍ JAZYKY A LITERATURA

Kurz anglického jazyka pro začátečníky
Obsah:
Tento kurz byl zahájen v říjnu 2014. Má-li někdo zájem navštěvovat ve 2. pololetí tohoto
školního roku kurz AJ, může se obrátit na níže uvedenou kontaktní adresu Do tohoto kurzu
bude možné přistoupit za výhodných finančních podmínek.
Určeno komu:

všem pedagogickým pracovníkům

Číslo akce:

3854

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

každou středu od 15.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Magdaléna Benčíková

Cena pro pedagogy:

bude zájemcům upřesněna

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

obratem

Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé
Obsah:
Tento kurz byl zahájen v říjnu 2014. Má-li někdo zájem navštěvovat ve 2. pololetí tohoto
školního roku kurz AJ, může se obrátit na níže uvedenou kontaktní adresu Do tohoto kurzu
bude možné přistoupit za výhodných finančních podmínek.
Určeno komu:

všem pedagogickým pracovníkům

Číslo akce:

3855

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

každou středu od 16.30 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Magdalena Benčíková

Cena pro pedagogy:

bude zájemcům upřesněna

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

obratem

Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé
Obsah:
Tento kurz byl zahájen v říjnu 2014. Má-li někdo zájem navštěvovat ve 2. pololetí tohoto
školního roku kurz AJ, může se obrátit na níže uvedenou kontaktní adresu Do tohoto kurzu
bude možné přistoupit za výhodných finančních podmínek.
Určeno komu:

všem pedagogickým pracovníkům

Číslo akce:

3856

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

každou středu od 15.45 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Radka Mlýnková

Cena pro pedagogy:

bude zájemcům upřesněna

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

obratem

Angličtina pro ty, které učení nebaví
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. Kurz je doplněn
mnoha dalšími podpůrnými materiály a také návody, jak jednoduše vyrobit vlastní pracovní
listy, zaměřené přesně na žádoucí učivo.
Určeno komu:

učitelům 2. stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií

Číslo akce:

4072

Číslo akreditace:

MSMT-17775/2014-1-598

Termín konání:

2. 2. 2015 od 12.00 do cca 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:

26. ledna 2015

Francouzština pro středně pokročilé
Obsah:
Tento kurz byl zahájen v prosinci 2014. Případné další zájemce o kurz francouzštiny
upozorňujeme, že je možné do něho přistoupit za zvýhodněných finančních podmínek.
Určeno komu:

všem pedagogickým pracovníkům

Číslo akce:

3934

Číslo akreditace:

MSMT-43214/2013-1-1001

Termín konání:

každou středu od 15.50 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Kateřina Benešová

Cena pro pedagogy:

bude zájemcům upřesněna

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

obratem

Práce s obrázkovou tabulí
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
Všichni účastníci získají příslušné výukové materiály.
Určeno komu:

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

Číslo akce:

4124

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

čtvrtek 12. 2. 2015 od 9.00 do 13.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Irena Antošová

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

5. února 2015

Kurz ruského jazyka pro začátečníky doplněný výukou rodilé mluvčí
Obsah:
Kurz ruského jazyka je koncipován na základě potřeb současné situace ve výuce cizích jazyků,
kde lze zaznamenat stoupající zájem o ruštinu jako o jeden ze světových jazyků. Vzhledem
k růstu obchodní výměny mezi členskými zeměmi EU a Ruskem i ostatními členskými zeměmi
Společenství nezávislých států, kde se ruština uchovala jako univerzální dorozumívací jazyk,
i vzhledem ke stále častějšímu pobytu jejich občanů na našem území a docházce jejich dětí do
českých škol, se jeví základní znalost ruštiny jako důležitá pro české učitele.
Určeno komu:

všem pedagogickým pracovníkům

Číslo akce:

4134

Číslo akreditace:

MSMT 1777/2014-1-598

Termín konání:

vždy pondělí 15.30 – 17.00 h,
zahájení výuky 16. 2. 2015

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Petr Hartmann, Irina Gartmannova

Cena pro pedagogy:

2.300 Kč

Cena pro ostatní:

2.800 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

nejpozději do 6. 2. 2015

Kurz německého jazyka pro úplné začátečníky
Obsah:
Kurzy německého jazyka jsou koncipovány na základě potřeb současné situace ve výuce cizích
jazyků. Vzhledem k možnosti nejrůznějších forem spolupráce s rakouskými školami, ať už
v rámci aktivit financovaných z fondů EU či partnerství mezi jednotlivými školami, se jeví

znalost němčiny jako výrazný vklad a přínos českých škol do jednotlivých projektů.
Připravované kurzy budou sloužit učitelům, aby mohli rozšiřovat, upevňovat a zdokonalovat své
jazykové dovednosti. Úroveň jednotlivých kurzů bude odpovídat stupni pokročilosti účastníků
Určeno komu:

všem pedagogickým pracovníkům

Číslo akce:

4133

Číslo akreditace:

MSMT 6235/2012-25-153

Termín konání:

vždy pondělí 14.30 – 16.00 h,
zahájení výuky 16. 2. 2015

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Pavel Novák

Cena pro pedagogy:

2.300 Kč

Cena pro ostatní:

2.800 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

nejpozději do 6. 2. 2015

INFORMATIKA

Čtení odborných textů s využitím ICT – aneb orientuji se v textu
Obsah:
Nový atraktivní kurz, naučte žáky orientovat se v textu!
• Klíčová slova a jejich zvýrazňování, psaní poznámek online
• Grafické organizéry (vysvětlení pojmů, vztah k dlouhodobé paměti)
• Jednotlivé možnosti struktury textu (popis, srovnání, sekvence, příčina a následek,
problém a řešení, argumentace)
• Předvídání s grafickými organizéry
• Možnosti využití ICT a skládané organizéry
• Základní metody ve vyučování (rozšíření VCHD, tabulka dotazů a její variace…)
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům 2. st. ZŠ, SŠ a G

Číslo akce:

4063

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

úterý 3. 2. 2015 od 13.00 do 16.15 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Ludmila Kovaříková

Cena pro pedagogy:

650 Kč

Cena pro ostatní:

790 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

27. ledna 2015 (informace o volných místech po uzávěrce
telefonicky)

Úprava videa ve volně dostupných programech
Obsah:
Přehled volně dostupných aplikací pro úpravu videa aneb konečně účelně zpracovaná videa.
• Uložení videa do PC, import z VHS kazety
• Střih videa, přidání efektů, přidání titulků.
• Prezentace videa na internetu.
• Vytvoření nabídky DVD, vypálení DVD.
Účastníci se naučí, posílí a rozšíří dovednosti ovládání kamery a volně dostupného software
pro úpravu videa. Naučí se video prezentovat na internetu či DVD.
Určeno komu:

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

Číslo akce:

3847

Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

pondělí 9. 2. a 16.2. 2015 od 14.00 do 18.00 h
(Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Josef Mach

Cena pro pedagogy:

1.500 Kč

Cena pro ostatní:

1.820 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

2. února 2015

Proměny počasí – využití digitální fotografie ve výuce (workshop)
Zveme vás na poslední workshop projektu Fotoškola.
Obsah:
• Fotografování proměnlivého počasí – dle možností fotoaparátu, nastavení vhodné
expozice
• Publikování zpráv a fotografií
• Práce s popisky a klíčovými slovy
• Praktické využití: vliv počasí na přírodní podmínky, meteorologie, určení fotografických
stanovišť, práce se zeměpisnými souřadnicemi, úpravy fotografií
Workshop je zaměřen prakticky. Účastníci si budou moci v rámci praktické části workshopu
pořídit vlastní snímky, proto je vhodné mít s sebou vlastní fotoaparát včetně příslušenství (USB
kabel a náhradní baterie).
Určeno komu:

pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům všech typů škol

Číslo akce:

4101

Číslo akreditace:

MSMT-2475/2013-201-128

Termín konání:

úterý 10. 2. 2015 od 12.00 do 17.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Milan Kylar, Zoner

Cena pro pedagogy:

zdarma

Cena pro ostatní:

zdarma

Poznámka:

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

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

3. února 2014

ZONER CALLISTO – vektorová grafika snadno
Obsah:
Starý dobrý vektorový editor volně přístupný aneb vektorová grafika pro nejrůznější příležitosti
– tiskoviny, vizitky, ceníky, plakáty snadno, typy pro využití ve výuce.
• Základní popis aplikace, podmínky instalace.
• Pracovní prostředí grafického editoru, ovládání.
• Geometrické tvary, křivky, text, tabulky.
• Úprava a manipulace s objekty a efekty
• Práce se soubory, tisk.
Určeno komu:

pedagogům MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ

Číslo akce:

4052

Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

úterý 10. 2. a 17. 2. 2015 od 12.00 do 17.00 h
(Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Velena Varmužová

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:

3. února 2015

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

pedagogickým pracovníkům 2. st. ZŠ a SŠ

Číslo akce:

3783

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

úterý 3. 3. a 10. 3. 2015 od 14.00 do 18.00 h
(Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.)

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:

24. února 2015

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Jsme na jedné lodi
Podtitul: Spolupráce pedagogů a rodičů
Obsah:
• Úvod do problematiky komunikace
• Důležitost komunikace s rodiči v běžném vyučovacím procesu, ve školních radách, apod.
• Jak předcházet konfliktním situacím ve školním prostředí
• Agresivita – asertivita
• Fyziologické a psychologické projevy zlosti
• Vybrané typologie:
- Hippokratova humorální
- Kretschmerova konstituční
- Jungova
- Eysenckova
• Poznej sám sebe, zjišťování předpokladů pro dobrou komunikaci, rozvíjení schopnosti dobře
mluvit, přesvědčovat, čelit tlaku, naslouchat potřebám žáků a rodičů.
• Problematické typy osobnosti:
- Narcistně-agresivní typ (charakteristické znaky, projevy, strategie zvládání a jednání,
praktická cvičení)
- Pedantní typ (charakteristické znaky, projevy, strategie zvládání a jednání, praktická
cvičení)
- Nepřístupný typ (charakteristické znaky, projevy, strategie zvládání a jednání, praktická
cvičení)
- Histrionský typ (charakteristické znaky, projevy, strategie zvládání a jednání, praktická
cvičení)
- Bezohledně-agresivní typ (charakteristické znaky, projevy, strategie zvládání a jednání,
praktická cvičení)
- Úzkostný typ (charakteristické znaky, projevy, strategie zvládání a jednání, praktické
cvičení – týká se nejen rodičů, ale i žáků). Formy zkoušení žáka úzkostného typu.
- Úzkostně-agresivní typ (charakteristické znaky, projevy, strategie zvládání a jednání,
praktická cvičení)
Určeno komu:

učitele ZŠ, SŠ

Číslo akce:

3840

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

středa 28. 1. 2015 od 12.00 do 18.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

RNDr. Marcela Vrbová

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

21. ledna 2015

Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí
Obsah:
Cílem semináře je seznámit pedagogy, kteří se dostávají do kontaktu s ohroženým dítětem
a jeho rodinou, dysfunkční nebo sociálně znevýhodněnou rodinou s činností SPOD. Účastník
semináře se seznámí se sítí odborné pomoci nejen z hlediska školství, ale také z oblasti
sociálních služeb.
1. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (SPOD) – pojem a cílová skupina SPOD, činnosti
SPOD stanovené zákonem, právo dítěte navštívit SPOD, oznamovací povinnost školy,
poradenská a preventivní činnost SPOD, povinnosti SPOD, činnost komise SPOD a spolupráce
školy, návštěva pracovníka SPOD ve škole, výchovná opatření SPOD. 2. Preventivní

multidisciplinární péče o ohrožené dítě (a jejich rodiny) – spolupráce školního poradenského
pracoviště s SPOD, spolupráce SPOD a dalších školských subjektů (PPP, SPC, SVP),
spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi, s pediatrem, psychologem apod.
3. Záškoláctví nejen z pohledu SPOD – úloha, oprávnění a opatření SPOD při záškoláctví,
činnost kurátora pro děti, Metodický pokyn SPSV k záškoláctví ve školní praxi. 4. Rodičovská
odpovědnost – práva a povinnosti zákonných zástupců, úloha SPOD při neplnění povinností
vyplývajících ze zákona, vyzvedávání dětí ze školy rodičem, který nemá dítě v péči apod.
Určeno komu:

učitelům ZŠ a SŠ, metodikům prevence, výchovným poradcům
a školním psychologům

Číslo akce:

3907

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

středa 11. 2. 2015 od 8.30 do 14.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Monika Fojtáchová

Cena pro pedagogy:

650 Kč

Cena pro ostatní:

790 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Radka Ježková, jezkova@sssbrno.cz, tel. 543 426 044

Uzávěrka přihlášek:

6. února 2015

Třídnická hodina – jeden z nástrojů, jak ovlivnit klima třídy
Obsah:
• 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
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.).
V průběhu semináře bude každý účastník aktivně zapojován do všech tematických okruhů
a sám na sobě zažije jednotlivé praktické techniky. Pracuje se s aktivními zážitkovými
metodami vedoucími k osvojení dovedností okamžitě použitelných v praxi.
Určeno komu:

pedagogům ZŠ a SŠ

Číslo akce:

4120

Číslo akreditace:

MSMT 29716/2014-1-819

Termín konání:

pondělí 9. 2. 2015 od 9.00 do 15.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Helena Adamusová

Cena pro pedagogy:

900 Kč

Cena pro ostatní:

1.090 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

2. února 2015

Puberta – postrach rodiny i školy
Obsah:

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- 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:

4127

Číslo akreditace:

MSMT 29716/2014-1-819

Termín konání:

pondělí 16. 2. 2015 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:

9. února 2015

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.
Určeno komu:

pedagogům ZŠ a SŠ

Číslo akce:

3984

Číslo akreditace:

MSMT 29716/2014-1-819

Termín konání:

středa 4. 3. 2015 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:

25. února 2015

Prevence násilí na školách
Obsah:
Cílem semináře je seznámit účastníky se základními pojmy násilí a agresivita, šikana, vést je
k tomu, aby porozuměli, jaké jsou formy násilí dívek a chlapců, co je a co není šikana.
V průběhu semináře budou analyzovány konkrétní případy. Především na nich se seznámíme
s důvody vzniku některých projevů násilí, odpovíme na otázky „Proč to dělají?“ a budou
v souvislosti s tím uvedeny možnosti prevence školy, pedagogických pracovníků a ředitelů škol.
Určeno komu:

pro učitele základních a středních škol a pro vedoucí pracovníky
ve školství

Číslo akce:

4143

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

27. 3. 2015 od 9.00 – 12.15 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Renáta Ševčíková

Cena pro pedagogy:

cena bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

20. března 2015

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Vhodné přístupy k dětem s SPU z pozice asistenta pedagoga
Obsah:
Rozšiřující seminář pro asistenty pedagoga, který volně navazuje na specializační kurz
„Asistent pedagoga“. Seminář systematickým a uceleným způsobem zodpovídá otázky z oblasti
specifických poruch učení, které v mnoha případech jsou sekundárně přidružené u dětí
zdravotně postižených.
1. blok: 5 hodin
Pojem SPU
Příčiny vzniku, projevy, znaky SPU, stupně, etiologie, četnost výskyt
Dysgrafie – popis a charakteristické znaky specifické poruchy
Dysortografie – popis a charakteristické znaky
2. blok: 5 hodin
Dyslexie – popis a charakteristika
Dyskalkulie – popis a charakteristika
Konkrétní možnosti práce s dětmi s SPU v hodinách
Role asistenta pedagoga při vzdělávání dětí s SPU
Cílem semináře je pomoci asistentům pedagoga lépe se orientovat v problematice specifických
poruch učení. Účastníci semináře budou seznámeni s jednotlivými projevy SPU, jejich
charakteristikou, jednotlivými formami, příčinami vzniku, projevy. Součástí kurzu budou také
kasuistiky dětí s SPU. Probrána bude otázka nejvhodnějšího přístupu k dětem s SPU z pozice
asistenta pedagoga.
Určeno komu:

asistentům pedagoga

Číslo akce:

3876

Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

úterý 10. 2. 2015 a 3. 3. 2015 od 14.00 do 18.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Lenka Bínová

Cena pro pedagogy:

950 Kč

Cena pro ostatní:

1.150 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

3. února 2015

SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY

Moderní aktivizační metody ve výuce dějepisu na 2. st. ZŠ a SŠ
Obsah:
Program je postavený na konstruktivistické pedagogice a představí moderní metody žákovy
práce s textem.
• Alfa box
• INSERT + Pětilístek – Jan Hus
• Kooperativní bingo – Velká Morava
• Ano-ne – Olympijské hry
• Diamant – republika, absolutismus
• Kostka
• Skládankové učení
• Dvojitý zápisník + Poslední slovo patří mně – Marco Polo
• Učíme se navzájem, Pyramida údajů – Jiří z Poděbrad
Účastník semináře si metody vyzkouší a společně analyzuje. Pracovat se bude s tématy
odpovídajícími aprobaci v názvu semináře.
Určeno komu:

učitele dějepisu 2. st. ZŠ a SŠ

Číslo akce:

3966

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

středa 4. 3. 2015 od 13.00 – 17.15 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Libor Kyncl

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 KČ

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

25. února 2015

Islám a islámský fundamentalismus
Obsah:
Účastníci budou seznámeni s kulturně-historickým pozadím vzniku islámu (myšlenkové
a kulturní pozadí vzniku Koránu, život a působení proroka Mohameda) dále se základní
myšlenkovou strukturou tohoto náboženství (signifikantní témata: kosmologie, vztah člověk –
Bůh, eschatologie, právo, sociální aspekty, vztah k dalším náboženstvím atd.) včetně
komparace s judaismem a křesťanstvím. Výklad dále zahrne historický nástin šíření islámu ve
světě v průběhu dějin a kulturně-civilizační aspekty islámu. Dále se výklad bude zabývat
detailní analýzou práva šaría a jeho srovnáním s právem v euroamerickém civilizačním okruhu.
Dalším z dílčích témat budou projevy islámu v současném světě včetně problematiky islámu
v rámci EU (realita – statistiky, mýty a předsudky).
V další části přejdeme k vysvětlení okolností vzniku militantního islámského fundamentalismu,
popíšeme jeho historický vývoj a vysvětlíme jeho ideologii včetně vysvětlení negativního vztahu
islamistů k naší civilizaci.
Lektor bude výklad doplňovat multimediálními prezentacemi k dané problematice a posluchači
si odnesou řadu odkazů ke stažení zajímavých a přínosných materiálů na webu lektora.
Určeno komu:

pedagogům ZŠ a SŠ

Číslo akce:

3913

Číslo akreditace:

MSMT- 21844/2013-1-582

Termín konání:

pondělí 16. 2. 2015 od 13.00 do 18.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Jan Dušek

Cena pro pedagogy:

750 Kč

Cena pro ostatní:

910 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

9. února 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:

28. 1. 2015 od 13.00 do 16.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

JUDr. Dana Juříčková

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

21. ledna 2015

Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací I.
Obsah:
1. Úprava účetní závěrky podle zákona o účetnictví.
2. Účetní případy před sestavením účetní závěrky – aplikace Českých účetních standardů.
3. Sestavení účetní závěrky, kontrola formální a věcné správnosti, oprava případných
chyb.
4. Hospodaření s majetkem v PO.
5. Použití fondů.
6. Uplatnění účetních metod v souvislosti s mezitímní závěrkou.
7. Náklady a výnosy - kalkulace.
8. Řešení konkrétních problémů.
9. Aktuality k datu konání.
10. Dlouhodobý majetek
Určeno komu:

pro vedoucí pracovníky škol a ekonomické pracovníky

Číslo akce:

4107

Číslo akreditace:

MSMT-17775/2014-1-598

Termín konání:

12. 2. 2015 od 9.00 – 13.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Olga Hanzlová

Cena pro pedagogy:

770 Kč

Cena pro ostatní:

930 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

5. února 2015

Systém řádů a směrnic školy a školského zařízení
Obsah:
1. Řády a směrnice školy ve vztahu k právním předpisům. Povinné a fakultativní řády
a směrnice. Pravomoc ředitele školy vydávat řády a směrnice. Řády a směrnice jako
nástroj delegování kompetencí, řízení a kontroly. Výhody a nevýhody vytváření
směrnic.
2. Systém řádů a směrnice školy (organizační řád): zejména školní řád školy, vnitřní řád
školského zařízení, řády učeben, spisový a skartační řád, vnitřní platový předpis,
kolektivní smlouva, směrnice pro poskytování OOPP, lyžařský a turistický kurz,
organizace a konání maturitní a závěrečné zkoušky, škola v přírodě, ochrana osobních
údajů, ochrana majetku školy, směrnice pro evidenci majetku a hospodaření s ním,
inventarizace.
3. Proces vytváření interních směrnic, jejich změn a derogace: soulad obsahu směrnice
s právními předpisy, projednání se zaměstnanci nebo odborovou organizací, schválení
odborovou organizací, platnost a účinnost směrnice, technická stránka zpracování.
Archivace, skartace.
4. Rozbor existujících směrnic škol, vyhledávání kritických míst, vztahy mezi jednotlivými
směrnicemi
Cílem semináře je seznámit management škol a školských zařízení se systémem interních
směrnic z pohledu „materie“ a procesní úpravy, požadavků kladených na subjekt vydávající
interní směrnice, vztahy a vazby vůči právním předpisům a ostatním interním směrnicím.
Určeno komu:

pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Číslo akce:

4066

Číslo akreditace:

MSMT-38787/2014-1-1011

Termín konání:

19. 2. 2015 od 9.00 – 13.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

12. února 2015

Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích
Obsah:
1. Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly
- zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška
- základní pojmy (orgán veřejné správy, vedoucí orgánu veřejné správy, příkazce operací,
správce operací a hlavní účetní)
- povinnosti ředitele školy při zajištění vnitřní kontroly
- řídící kontrola a interní audit
- transformace obecně platných postupů do vnitřní směrnice.
2. Předběžná řídící kontrola
- schvalovací postupy dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole
- způsoby schvalování budoucích výdajů (limitovaný příslib, individuální příslib)
- možné personální problémy při zajištění předběžné kontroly.
3. Průběžná a následná řídící kontrola
- plán kontrolní činnosti
- záznamy o provedených kontrolách (auditní/kontrolní stopa)
- účetnictví, inventarizace majetku a závazků
- kontrola uzavřených smluv a jejich evidence.
4. Vyhodnocování rizik

- soupis možných rizik (rizika zmiňovaná v legislativě, pokyn MF ČR CHJ – 10)
- zpracování analýzy rizik - ohodnocení dopadu a míry pravděpodobnosti rizik, opatření
k předcházení rizik.
5. Hospodárnost, efektivnost a účelnost
- základní definice v zákoně o finanční kontrole a její rozvedení do vnitřní směrnice
- souvislost kritérií „3E“ a zadávání veřejných zakázek
- důležitost definování cíle (účelu) veřejného výdaje .
6. Časté nedostatky ve vnitřní kontrole
- chyby v průběhu schvalování budoucích operací
- nedefinování efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti
- chyby v definování vnitřních kontrolních postupů
- neprovázanost oběhu účetních dokladů s vnitřní kontrolou
- realizace veřejných výdajů v rozporu s „3E“
- nesprávné stanovení limitovaného příslibu
- nesprávné stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
- účetní chyby
- chyby při čerpání dotací.
7. Závěr – shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy
Cílem tohoto semináře je informovat ředitele a jejich zástupce o problematice týkající se
finanční kontroly v příspěvkové organizaci a tím zajistit prevenci před případnými chybami
a z toho vyplývajícími sankcemi.
Určeno komu:

pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení a jejich
zástupce

Číslo akce:

4067

Číslo akreditace:

MSMT-43214/2013-1-1001

Termín konání:

17. 2. 2015 od 09.00 do 15.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Petr Sikora

Cena pro pedagogy:

970 Kč

Cena pro ostatní:

1.180 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

10. února 2015

Práva a povinnosti ředitele školy v kostce
Obsah:
• Seznámení s aktuální právní úpravou
• práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů (postup před vznikem pracovního
poměru, průběh a změny pracovního poměru, ukončení pracovního poměru, personální
agenda, BOZP, odpovědnost za škodu),
• práva a povinnosti vůči žákům (odpovědnost za škodu, zajištění řádného vzdělávání,
dodržování podmínek vzdělávání podle ŠVP, zajištění dohledu, komunikace s žáky a rodiči,
podmínky vzdělávání žáků se SVP, zajištění řádné činnosti výchovného poradce atd.)
• ředitel školy jako orgán státní správy (správní řízení v průběhu vzdělávání žáků),
• povinnosti v oblasti poskytování informací (ochrana osobních údajů, právo na informace,
správní řízení v případě zamítnutí poskytnutí informace),
• povinnosti v oblasti vyřizování stížností (vyřizování stížností v režimu zákoníku práce
a správního řádu),
• práva a povinnosti v oblasti hospodaření (smlouvy, dary, daně),
• povinnosti v oblasti trestního práva (prevence, odpovědnost školy, odpovědnost
pedagogických pracovníků, šikana)
• povinnosti v oblasti autorských práv (školní dílo, respektování autorských práv)
• práva a povinnosti ředitele školy jako součást interních směrnic školy.
Určeno komu:

pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Číslo akce:

4122

Číslo akreditace:

MSMT-38787/2014-1-1011

Termín konání:

3. 3. 2015 od 9.00 – 13.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

cena bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

24. února 2015

TV A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Využití malých a velkých míčů v TV
Obsah:
Cílem semináře je nejen ukázat a naučit správná pravidla a možnosti používání velkých
a malých míčů ve výuce TV tak, aby se i žáci s uvolněním mohli v rámci svých zdravotních
dispozic (daného typu zdravotního oslabení) začlenit do výuky TV.
Určeno komu:

učitelům 2. stupně ZŠ, učitelům SŠ

Číslo akce:

4141

Číslo akreditace:

MSMT: 39381/2012-201-808

Termín konání:

čtvrtek 12. 2. 2015, 13.00 – 16.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. J. Pochmonová, fyzioterapeutka, FN u sv.Anny v Brně, odb.
as. katedry fyzioterapie a RHB LF MU

Cena pro pedagogy:

520 Kč

Cena pro ostatní:

630 Kč

Poznámka:

S sebou ručník, případné dotazy na konkrétní cviky lze zaslat
předem, budou předány lektorce.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

nejpozději do 6. února 2015

tel:

BODYSTYLING, možnosti využití posilování ve školní TV
Obsah:
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.
Obsah – teorie – Teoretické základy bodystylingu – fyziologie a různé posilovací prvky,
psychologie, zdravotní aspekty cvičení, metodologie bodystylingu.
Obsah – praxe – struktura hodiny bodystylingu, nácvik základních posilovacích cviků, tvorba
choreografie. Využití posilovacích prvků, rozvoj pohybové koordinace, pohybové paměti, práce
s hudbou. 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.
Určeno komu:

učitelům 2. stupně ZŠ, učitelům SŠ

Číslo akce:

4149

Číslo akreditace:

MSMT: 1903/2014-1-159

Termín konání:

úterý 17. 3. 2015 (13.30 – 16.30 h)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D. ,lektorka fakulty SS MU Brno

Cena pro pedagogy:

zájemcům bude upřesněna

Cena pro ostatní:

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

nejpozději do 6. března 2015

tel:

UMĚNÍ A KULTURA

Témata a projekty: Kresba, perokresba, ilustrace, monotyp, kniha
Obsah:
Tuž je neprávem málo využívaná, i když nabízí jedinečné možnosti. Problém je, že moc
netušíme, jak ji využít ve školní praxi. Zkusíme ji otiskovat, naučíme se šrafovat, vyzkoušíme
různé nástroje, seznámíme se se zajímavými texty pro ilustraci. Uvidíme zajímavé ukázky prací
žáků, mnohé sami vyzkoušíme, vyrobíme jednoduchou knížku s textem a ilustrací. Budeme si
povídat, jak na leváky a nešiky a jak se nepolít. Odnesete si zkušenost z vlastní práce,
inspiraci, texty pro práci,vyzkoušíte atopero a objevíte díla rytců, grafiků a ilustrátorů.
Určeno komu:

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

Číslo akce:

4128

Číslo akreditace:

21844/2013-1-582

Termín konání:

pondělí 2. 2. 2015 od 8.30 do 13.15 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Mgr. Blanka Hrušková

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Poznámka:

S sebou: Máte-li doma pera, násadky, nůžky, jehla a nit, ručník na
ruce, fotoaparát

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

26. ledna 2015

STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

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

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

Číslo akce:

4061

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

13. 2. 2015 – 23. 10. 2015

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

kolektiv lektorů

Cena pro pedagogy:

11.000 Kč

Cena pro ostatní:

11.000 Kč

Poznámka:

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

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

31. ledna 2015

Studium pedagogiky pro vychovatele 2015
Obsah:
Vzdělávací program Studium pro vychovatele vychází z podmínek a požadavků stanovených
v § 22 odst. 1 písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 1) a odst. 2) písm. b) vyhlášky č.
317/2005 Sb.
Vzdělávací program je zaměřen na získání odborné kvalifikace vychovatele. Cílem studia je
získání základních kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon
činnosti vychovatele. Kritérium výběru účastníků: dosažené vzdělání vyšší odborné (DiS.,Bc.).
Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 16 odst.
1 písm. c) a písm. e) Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností vychovatele ve školách
a školských zařízeních.
Studium bude organizováno prezenční formou v rozsahu 80 vyučovacích hodin výuky.
Určeno komu:

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

Číslo akce:

4061

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

13. 2. 2015 – 23. 10. 2015

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

kolektiv lektorů

Cena pro pedagogy:

8.000 Kč

Cena pro ostatní:

8.000 Kč

Poznámka:

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

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

31. ledna 2015

Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 2015, 120 hod výuky
Obsah:
Vzdělávací program „Studium pedagogiky pro pedagoga volného času“ vychází z podmínek
a požadavků stanovených v § 22 odst. 1 písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 1) a odst.
2) písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Program je zaměřen na získání odborné kvalifikace
pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém
vzdělávání. Cílem vzdělávacího programu je získání základních kompetencí v oblasti
pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času.
Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 17 odst. 1)
písm. b), d) a f) Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností pedagoga volného času.
Studium bude organizováno prezenční formou v rozsahu 120 hodin výuky. Výuka bude
rozložena do dvou semestrů studia.
Určeno komu:

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

Číslo akce:

4061

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

13. 2. 2015 – 23. 10. 2015

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

kolektiv lektorů

Cena pro pedagogy:

11.000 Kč

Cena pro ostatní:

11.000 Kč

Poznámka:

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

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

31. ledna 2015

Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 2015, 44 hod výuky
Obsah:
Vzdělávací program „Studium pedagogiky pro pedagoga volného času“ vychází z podmínek
a požadavků stanovených v § 22 odst. 1 písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 1) a odst.
2) písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Program je zaměřen na získání odborné kvalifikace
pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém
vzdělávání. Cílem vzdělávacího programu je získání základních kompetencí v oblasti
pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času.
Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 17 odst. 2)
písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností pedagoga volného času.
Studium bude organizováno prezenční formou v rozsahu 44 hodin výuky. Výuka bude rozložena

do dvou semestrů studia.
Určeno komu:

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

Číslo akce:

4061

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

13. 2. 2015 – 23. 10. 2015

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

kolektiv lektorů

Cena pro pedagogy:

4.000 Kč

Cena pro ostatní:

4.000 Kč

Poznámka:

Výuka probíhá v pátek nebo sobotu od 8.30 do 15.30 h

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

31. ledna 2015

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. Vzdělávací
program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce
ředitele školy nebo školského zařízení podle §5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb.
Určeno komu:

Kvalifikační studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří
vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo
školského zařízení.

Číslo akce:

3972

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

27. 4. – 9. 12. 2015

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

kolektiv lektorů

Cena pro pedagogy:

11.000 Kč

Cena pro ostatní:

11.000 Kč

Poznámka:

Výuka probíhá v pátek a sobotu od 8.30 do 15.30 h.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

23. dubna 2015

OSTATNÍ AKCE

Školní výlety a ekurze
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.

70 let výročí deportací – holocaustu
V roce 2015 proběhnou připomínkové akce k 70. výročí deportací – holocaustu. K této významné
události jsme připravili jednodenní exkurzi pro žáky do koncentračních táborů: Osvětimi
a Březinky. Exkurze pořádáme v březnu, dubnu a květnu. Cena za žáka je 650,- Kč z Brna.
Pedagogický doprovod je zdarma.
Máte-li zájem o bližší informace pište na e-mail: prochazkova@sssbrno.cz
nebo volejte na: 734 441 510, 721 518 812

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
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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: ……………………………….

