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CIZÍ JAZYKY A LITERATURA
Výuka angličtiny ve věkově smíšených skupinách A (Poslechové a
mluvní aktivity, rozvoj slovního projevu dětí)
Aktivity zahrnující práci s textem – atraktivní procvičování aktivit zaměřených k soustředěnému
poslechu, zpracovávání informací z textu, nabízí možnosti nenásilného 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.
Poslechové aktivity:
·
práce s textem – využití a zpracování instruktážního i informativního textu
·
poslech příběhu a následné využití k rozvíjení jazykových dovedností
·
práce s písní – možnosti jak využít poslechu písničky s různým zaměřením
·
didaktické hry k rozvoji poslechových schopností
Mluvní aktivity:
·
výslovnostní cvičení – techniky jak zvládnout odlišné zvuky v angličtině
·
metody moderního drilu – osvojování modelových vět, které pomáhají plynulému
řečovému projevu
·
dialogové hry – modelové i spontánní
Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele s aktivitami, určenými žákům různé úrovně
v jedné vyučovací hodině – tedy maximálně vhodné pro výuku v málotřídních školách.
Základní výukové dovednosti – poslech, aktivní komunikace, čtení a předčtenářské aktivity,
psaní a příprava na psaní včetně kreativního a jejich procvičení se dají použít v hodinách
angličtiny ve skupině různého věku i úrovně dětí. Učitelé se seznámí s mnoha metodami, jak
zorganizovat výuku, jak připravit materiály tak, aby děti pracovaly na stejném tématu aktivitami
přiměřenými jejich věku i úrovni, naučí se samostatně připravovat tematické hodiny a odnesou
si z kurzu škálu pracovních listů, které mohou ihned používat ve svých třídách.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. st. ZŠ

Číslo akce:

4228

Číslo akreditace:

MSMT 17775/2014-1-598

Termín konání:

úterý 4. 3. 2015 od 8.00 do 12.30 h

Místo konání:

Vyškov, Brněnská 7, budova DDM Vyškov

Lektor:

Mgr. Sylvie Doláková

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Kontaktní osoba:

Michal Slezák, slezak@sssbrno.cz, tel. 543 426 052

Uzávěrka přihlášek:

27. února 2015 (po uzávěrce informace o volných místech na
telefonu)

Výuka angličtiny ve věkově smíšených skupinách B (Práce s textem a
podpora čtecích návyků, procvičení psaní)
Seminář seznamuje učitele s využitím běžně dostupných materiálů, například těch, které mají
k dispozici v učebnicích, ale hlavně jejich jednoduchou adaptací a dalším zpracováním umožní
dětem lépe a důkladněji procvičit dané učivo. Aktivity jsou zaměřené na
Čtecí techniky:
·
předčtenářská gramotnost – jak děti seznamovat s textem ještě dříve, než se samy učí
číst v cizím jazyce
·
práce s abecedou, vnímání skupin hlásek, usnadňujících rychlé a efektivní zpracovaní
textu
·
čtenářské techniky, umožňující zpracovávání informací z textu, (porozumění
a zapamatování – „Vím, o čem čtu“)
Psaní:

·
·
·
·

jak zvládat odlišnost psané podoby od mluvené
psaní na úrovní slov, vět
psaní na úrovni volného textu
hodnocení psaného projevu

Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele s aktivitami, určenými žákům různé úrovně
v jedné vyučovací hodině – tedy maximálně vhodné pro výuku v málotřídních školách.
Základní výukové dovednosti – poslech, aktivní komunikace, čtení a předčtenářské aktivity,
psaní a příprava na psaní včetně kreativního a jejich procvičení se dají použít v hodinách
angličtiny ve skupině různého věku i úrovně dětí. Učitelé se seznámí s mnoha metodami, jak
zorganizovat výuku, jak připravit materiály tak, aby děti pracovaly na stejném tématu aktivitami
přiměřenými jejich věku i úrovni, naučí se samostatně připravovat tematické hodiny a odnesou
si z kurzu škálu pracovních listů, které mohou ihned používat ve svých třídách.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. st. ZŠ

Číslo akce:

4229

Číslo akreditace:

MSMT 17775/2014-1-598

Termín konání:

úterý 4. 3. 2015 od 13.00 do 17.30 h

Místo konání:

Vyškov, Brněnská 7, budova DDM Vyškov

Lektor:

Mgr. Sylvie Doláková

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Kontaktní osoba:

Michal Slezák, slezak@sssbrno.cz, tel. 543 426 052

Uzávěrka přihlášek:

27. února 2015 (po uzávěrce informace o volných místech na
telefonu)

INFORMATIKA
Tablet prakticky – pro 2. st. ZŠ
Obsah:
Atraktivní seminář Tablety prakticky je zaměřen na skutečné, reálné využití a zapojení
dotykových zařízení (tabletů či mobilů) do výuky na 2. stupni ZŠ. Na pěti typických aktivitách
bude účastníkům ukázáno, jak žáky motivovat k zapojení techniky do výuky.
• sociální sítě a tablet – integrace a využití
• jak na animace s využitím tabletu a kreslíme s tabletem
• demonstrace přírodovědných a fyzikálních jevů s využitím tabletů
• drobnosti – tablet oživuje výuku
• tablet jako pomůcka přírodopisce, zeměpisce nebo jazykáře – tipy na užitečné aplikace
Kurz je zaměřen ryze prakticky s minimem nutné teorie. Účastníci si projdou fázemi motivace
a přípravy aktivity, odzkoušení programů a funkcí krok za krokem a jejich dalšími možnostmi
tak, aby byli schopni tyto aktivity sami aplikovat a využít ve svých hodinách.
Jednotlivé aktivity jsou voleny tak, aby je zvládl žák druhého stupně ZŠ.
Vlastní zařízení (mobil či tablet) v průběhu této vzdělávací akce je výhodou.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům 2. st. ZŠ

Číslo akce:

3931

Číslo akreditace:

MSMT 17775/2014-1-598

Termín konání:

úterý 3. 3. 2015 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:

24. února 2015 (po uzávěrce informace o volných místech na
telefonu)

Jak 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:

pedagogům 1. a 2. st. ZŠ, SŠ a G

Číslo akce:

4041

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

středa 1. 4. a 8. 4. 2015 od 14.00 do 17.15 h
(Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Tamara Váňová

Cena pro pedagogy:

1.200 Kč

Cena pro ostatní:

1.460 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

4. března 2015

Příprava a vedení webináře (webového semináře) – NOVINKA!
Obsah:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Využití webináře ve vzdělávání – úvod, co je webinář, nástroje, historický vývoj
Organizace tvorby vlastního webináře
Webinář ze tří pohledů – účastník, lektor, organizátor
Trendy, hardware, prostředí pro vedení webináře, popis
Metodika přípravy webináře, specifika přípravy
Postup práce, požadavky, scénář, harmonogram, pracovní prostředí
Realizace a vedení webináře, osobnost lektora
Moderování webináře
Materiály využitelné pro webinář, zásady jejich tvorby
Prezentace, použité zdroje
Nejčastější problémy při realizaci webináře
Záznam webináře a jeho další využití

Určeno komu:

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

Číslo akce:

4111

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

pondělí 16. 3. 2015 14.00 do 18.00 h (prezenční výuka)
úterý 17. 3. 2015 19.00 do 20.00 h
(webinář on-line ze vzdáleného připojení)
čtvrtek 19. 3. 2015 19.00 do 20.00h
(webinář on-line ze vzdáleného připojení)
pondělí 23. 3. 2015 14.00 do 18.00h (prezenční výuka)
(jedná se o jeden seminář rozdělený do čtyř termínů, tj. dvou
prezenčních a dvou termínů večerních webinářů)

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:

9. března 2015

Čtení odborných textů s využitím ICT
Obsah:
• Atraktivní seminář – moderní organizéry jako efektivní pomocník do výuky, skvělá
pomůcka pro učitele i žáky.
·
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 17. 3. 2015 od 14.00 do 17.15 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:

10. března 2015

MS Excel 2010 pro pedagogy I
Obsah:
• Seznámení s prostředím aplikace, odlišnost verzí.
• Úprava vzhledu tabulky – formátování buněk, šířka sloupců a výška řádků, efekty
v buňce, formátování pomocí stylů, podmíněné formátování.
• Práce se soubory – pohyb po liště, zápis údajů, označování oblastí, odvolávání
provedených kroků.
• Základní výpočty – výpočty pomocí funkcí, příklady nejdůležitějších funkcí.
• Grafy – vytvoření grafu, umístnění grafu, formátování, změna polohy, tvaru.
• Příprava tabulky pro tisk – možnosti, dělení tabulky na stránky, určení oblasti tisku.
Prohloubení znalostí a dovedností pro vytváření dokumentů v aplikaci Excel cíleně zaměřené
na potřeby pedagogů – zefektivnění a zpestření výuky. Tímto budeme dále rozvíjet jejich
znalosti získané absolvováním kurzů SIPVZ.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům

Číslo akce:

4190

Číslo akreditace:

MSMT 39381/2012-201-808

Termín konání:

středa 25. 3. 2015 od 13.00 do 19.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Helena Salátová

Cena pro pedagogy:

1.000 Kč

Cena pro ostatní:

1.210 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

18. března 2015

Psaní na klávesnici desetiprstovou metodou
Obsah:
1. lekce (4 hodiny)
Seznámení s klávesnicí počítače. Základy psaní desetiprstovou metodou. Správná poloha těla
i rukou při psaní na klávesnici. Psaní znaků na numerické klávesnici a na základní řadě
alfabetické, praktické cvičení pod vedením lektora. Seznámení s prostředím kurzu
a doporučenými materiály pro domácí procvičování. Typografická pravidla. Programy pro
podporu výuky psaní všemi deseti v dělení na komerční, volně šiřitelné a online programy.
Zadání domácího úkolu.
2. lekce (4 hodiny)
Kontrola splněného úkolu z předchozí lekce. Kontrola získaných dovedností v desetiminutovém
opisu. Nácvik psaní dolní písmenné řady a velkých písmen. Metodika výuky psaní

desetiprstovou metodou. Programy pro kontrolu přesnosti a rychlosti nácviku. Seznámení
s kritérii hodnocení. Rozšiřující funkce textového editoru Word využitelné při zpracování textu.
Zadání domácího úkolu.
3. lekce (4 hodiny)
Kontrola splněného úkolu z předchozí lekce. Kontrola získaných dovedností v desetiminutovém
opisu. Nácvik znaků číselné řady, znaky s diakritikou. Soutěže v psaní na klávesnici, materiály
ze soutěží použitelné pro nácvik a výuku. Zpracování základních dokumentů z oblasti školního
prostředí. Zadání domácího úkolu.
4 lekce (4 hodiny)
Kontrola splněného úkolu z předchozí lekce. Kontrola získaných dovedností v desetiminutovém
opisu. Psaní znaků cizojazyčných textů a ostatních znaků na klávesnici. Specifika psaní textu
na počítači v elektronické komunikaci. Doporučení na další literaturu a materiály pro zlepšení
získaných dovedností.
Určeno komu:

1. a 2. st. ZŠ, SŠ a G

Číslo akce:

4209

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

pondělí 30. 3. 2015 od 14.00 do 17.15 h
pondělí 13. 4. 2015 od 14.00 do 17.15 h
pondělí 27. 4. 2015 od 14.00 do 17.15 h
pondělí 11. 5. 2015 od 14.00 do 17.15 h
Jedná se o jeden kurz rozdělený do čtyř vyučovacích termínů.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Doc. Ing. Jiří Rybička Dr.

Cena pro pedagogy:

1.760 Kč

Cena pro ostatní:

2.130 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

23. března 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:

čtvrtek 9. 4. a 16. 4. 2015 od 13.00 do 18.00 h
(jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. 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:

2. dubna 2015

MS Excel 2010 pro pedagogy II
Obsah:
• Pokročilé formátování tabulky – vytvoření vlastních šablon, uložení a možnosti úprav.
• Vytváření vlastních vzorců – pravidla pro zápis vzorců, absolutní a relativní odkaz,
složené vzorce, správce názvů, nejdůležitější a nejčastěji používané vzorce, ověření.
• Podmíněné výpočty, datumové funkce, nepřesnosti výpočtu.
• Práce s tabulkou – rychlý pohyb ve vyplněné tabulce, hledání, nahrazování, přesouvání
a kopírování buněk, kopírování vzorců, použití dat z jiných listů ve výpočtech.
• Zpracování dat v tabulkách – požadované rozvržení databázové tabulky, převedení
oblasti ve formátovanou tabulku, základní úpravy, řazení dat, filtrování dat, souhrnné
výpočty pomocí kontingenčních tabulek.
• Makro – vytvoření, uložení, využití.
Prohloubení znalostí a dovedností pro vytváření dokumentů v aplikaci Excel cíleně zaměřené
na potřeby pedagogů – zefektivnění a zpestření výuky. Tímto budeme dále rozvíjet jejich
znalosti získané absolvováním kurzů SIPVZ.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům

Číslo akce:

4191

Číslo akreditace:

MSMT 39381/2012-201-808

Termín konání:

středa 15. 4. 2015 od 13.00 do 19.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Helena Salátová

Cena pro pedagogy:

1.000 Kč

Cena pro ostatní:

1.210 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

8. dubna 2015

MŠ A PRVNÍ STUPEŇ
Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických
obtíží
Obsah:
Seminář pro pedagogické pracovníky, který je zaměřený na otázky týkající se rozvoje hrubé
a jemné motoriky v návaznosti na systematický rozvoj grafomotorických dovedností
a odstranění obtíží spojených se psaním.
• Rozvoj hrubé motoriky
• Rozvoj jemné motoriky
• Metodika grafomotorických cvičení
• Odstraňování grafomotorických obtíží
• Dysgrafie
Určeno komu:

pro vyučující na MŠ, 1. stupni ZŠ a speciálních zařízeních

Číslo akce:

4102

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

12. 3. 2015 od 8.00 do 12. 30 h.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Lenka Bínová

Cena pro pedagogy:

650 Kč

Cena pro ostatní:

790 Kč

Kontaktní osoba:

Anna Skoupá, skoupa@sssbrno.cz, tel. 516 410 973, 602 169 157

Uzávěrka přihlášek:

26. února 2015

Portfolio v praxi mateřských škol a jeho možnosti při diagnostické
činnosti
Obsah:
a) Diagnostika v práci učitele/učitelky MŠ – význam, metody a techniky. b) Portfolio jako jeden
z možných diagnostických nástrojů. c) Dosavadní praxe učitelek/učitelů při zakládání portfolia
a práci s ním. d) Smysl, cíle portfolia. e) Typy a možnosti zakládání portfolia. f) Výhody
a nevýhody portfolia. g) Způsob vedení a organizace portfolia, jeho různé podoby a struktura.
h) Práce s portfoliem. i) Sdílení zkušeností s portfoliem.
Určeno komu:

učitelkám MŠ

Číslo akce:

55780

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

úterý 10.3.2015 od 8.00 do 14.30 h.

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

3. března 2015

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

zaměřeno na učitele 1. a 3. ročníku ZŠ

Číslo akce:

4227

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

19. 3. 2015, od 13.30 do cca 17.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PaedDr. Hana Mühlhauserová

Cena pro pedagogy:

550 Kč

Cena pro ostatní:

670 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

12. března 2015

Pomůcky a metodické materiály ve výchově řeči
Obsah:
Účastníci se seznámí s řadou pomůcek a metodických materiálů, které mohou využít při
naplňování kompetencí dětí v oblasti Jazyk a řeč. Rozšíří si tak kompetence v oblasti řečové
výchovy dítěte. Seminář je zaměřen seznámení se s pomůckami a metodickými materiály
používanými při výchově řeči. Hlavní náplní jsou konkrétní ukázky práce se souborem pomůcek
pro oddíl TVP
Jazyk a řeč, zaměřené na rozlišování slov ve větě, rozlišování slabik, rozlišování hlásek, cviky
pro rozvíjení mluvidel. Pomůcky na zvukomalebná slova, demonstrační obrázky, co z čeho
vzniká, výuková obrázková kvarteta, Brepta. Seznámení s metodickými materiály a CD
výukovými programy. Nedílnou součástí semináře je i výměna zkušeností a diskuze.
Určeno komu:

učitelkám MŠ

Číslo akce:

55746

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

čtvrtek 19. 3. 2015 od 8.00 do 11.15 hod.

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Martina Černá

Cena pro pedagogy:

550 Kč

Cena pro ostatní:

670 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

12. března 2015

Dějepisné učivo na 1. stupni ZŠ
Obsah:

Účastníci se seznámí s metodami a technikami využitelnými pro kreativní výuku dějepisného
učiva. Na výběrových tématech si vyzkoušejí aktivizující metody výuky a metody, jak žáky
naučit samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů.
1. Co se změnilo v osnovách, jak sestavit tematický plán, stavba vyučovací hodiny.
2. Vhodné učební materiály, informační zdroje, prezentace ověřených materiálů.
3. Efektivní metody výuky:
•
myšlenkové mapy
•
práce s časovou přímkou
•
I.N.S.E.R.T.
•
referáty
•
projektová výuka.
Určeno komu:

učitelům 1. stupně ZŠ

Číslo akce:

55766

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

pondělí 23. 3. 2015 od 14.00 do 17.15 hod.

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

PaedDr. Hana Mühlhauserová

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:

16. března 2015

Pravopis na 1. st. ZŠ
Obsah:
a) Tematický plán pravopisného učiva od 1. do 5. ročníku ZŠ.
b) Indikátory kvality jednotlivých pravopisných jevů
c) Efektivní metody a postupy při výuce jednotlivých pravopisných jevů napříč 1. stupněm, aneb
jak dítěti usnadnit výuku?
d) Kritéria a způsoby hodnocení
Zaměřeno na efektivní metodické postupy výuky pravopisných jevů 1. stupně.
Cíl:-zpracovat tematický plán pravopisného učiva od 1. do 5. ročníku přesně podle RVP;
-metodicky rozkrokovat obtížnější pravopisná učiva;
-vyzkoušet v praxi mnoho aktivizačních metod vhodných pro výuku pravopisu;
-hledat způsoby, jak výkony žáků hodnotit.
Určeno komu:

učitelům 1. st. ZŠ

Číslo akce:

55789

Číslo akreditace:

v jednání

Termín konání:

30. 3 .2015, 14.00 – 17.30 hod.

Místo konání:

Břeclav

Lektor:

PaedDr. Hana Mühlhauserová

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

24. března 2015

Řízení mateřské školy
Obsah:

Cílem semináře je uvést stávající nebo budoucí ředitelky MŠ do problematiky řízení MŠ,
motivovat je k dalšímu sebevzdělávání a vzbudit zájem o tuto problematiku.
1. Organizace práce s rozložením pravomocí v oblasti organizační, ekonomické, právní
a pedagogické.
2. Obecný vhled do problematiky řízení.
3. Systém řízení MŠ (management) - plánování, organizování, vedení lidí, personální
a mzdová politika, hodnocení.
4. Řízení změny.
Určeno komu:

ředitelkám MŠ

Číslo akce:

55759

Číslo akreditace:

MSMT 16831/2012-353

Termín konání:

úterý 31. 3. 2015 od 8.00 do 15.00 hod.

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:

24. března 2015

Výchovné vedení dětí předškolního věku v rodině a MŠ
Obsah:
Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou výchovy, výchovného vedení u dětí
předškolního věku a napomoci k orientaci mezi výchovnými styly současné doby. Seznamuje
s možnostmi výchovného vedení i pedagogické intervence, čímž podporuje kompetence
pedagogických pracovníků a přispívá k harmonickému rozvoji dětí v období vývojově
významném.
• Charakteristika předškolního období ve vývoji dítěte
• Typy rodinného prostředí a výchovného vedení, typy výchov
• Odměny versus tresty; význam hranic, rituálů ve výchově
• Výchova dětí vzhledem k postavení mezi sourozenci, výchova dvojčat
• Výchova dětí úzkostných
• Výchovou k rozvoji sebehodnocení
• Metodické materiály a další odborná literatura
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům MŠ

Číslo akce:

4173

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

19. 3. 2015 od 13.30 do 17.45 hod.

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Mgr. Ivana Huková

Cena pro pedagogy:

620 Kč

Cena pro ostatní:

750 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

12. března 2015

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE
Práce s diferencovanou třídou
Obsah:
Seminář je pořádán ve spolupráci se vzdělávací agenturou EDUPRAXE s. r. o. Brno.
Seminář je určen učitelům ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií, kteří vyučují
v diferencovaných třídách. Součástí semináře bude také prezentace výukových materiálů.
Témata semináře:
• Inkluzívní vzdělávání jako trend v současném vzdělávání.
• Diferencovaná třída – typy žáků, jejich projevy ve vyučování, jejich potřeby a specifika
práce s nimi.
• Příprava učitele na vyučování v diferencované třídě.
• Organizace vyučování v diferencované třídě, metody a formy práce - příklady dobré
praxe.
• Učební pomůcky a další podpůrné materiály pro práci s diferencovanou třídou.
• Motivace žáků k diferencované práci a hodnocení diferencované práce.
• Spolupráce učitele s asistentem pedagoga.
Určeno komu:

učitelům ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií

Číslo akce:

55737

Číslo akreditace:

MSMT-29904/2014-2-706

Termín konání:

středa 18. 3. 2015 od 14.00 do 17.30 h

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Lenka Ondráčková

Cena pro pedagogy:

560 Kč

Cena pro ostatní:

680 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

11. března 2015

Systém sebehodnocení a hodnocení ve škole a jeho základní pilíře
Obsah:
A. Obecně o hodnocení: 1. Význam hodnocení, hodnocení jako prostředek rozvoje osobnosti
žáka. 2. Hodnocení jako dovednost. 3. Hodnocení vycházející z koncepce školy.
B. Typy hodnocení a funkce hodnocení. C. Základní pilíře hodnocení: 1. Obecné a osobní
cíle. 2. Kritéria hodnocení a sebehodnocení, indikátory. 3. Popisný jazyk.
D. Sebehodnocení na hodnocení v systému: 1. Význam sebehodnocení. 2. Formy a nástroje
sebehodnocení. 3. Informační knížka jako jeden z možných nástrojů rozvoje hodnocení učitele
a sebehodnocení žáků.
Určeno komu:

učitelům ZŠ

Číslo akce:

55762

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

úterý 24. 3. 2015 od 13.00 do 18.00 h

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Karla Černá

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:

17. března 2015

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

učitelům všech typů škol

Číslo akce:

55757

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

středa 25. 3. 2015 od 13.00 do 17.00 h

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Karin Konečná

Cena pro pedagogy:

660 Kč

Cena pro ostatní:

800 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

18. března 2015

Můžu za to já, aneb jak obrátit třídu proti sobě
Obsah:
Komunikace je nedílnou součástí života ve škole. Seminář je určen pro třídní učitele i učitele,
kterým není lhostejné, jak je třída vnímá. Probíraná témata:
•
dynamika třídní skupiny a vývoj vztahů ve třídě
•
postupy při vytváření a udržování pravidel ve třídě a ve škole
•
zásady komunikace se třídou
•
role třídního učitele a jeho funkce ve škole
•
náplně a formy vedení třídních hodin
Určeno komu:

učitelé ZŠ a víceletých gymnázií

Číslo akce:

3910

Číslo akreditace:

MSMT-12321/2013-20

Termín konání:

středa 25. 3. 2015 od 8.30 do 13.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Karel Opravil

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

20. března 2015

Zásady vedení komunitního kruhu
Obsah:
Komunitní kruh představuje jednu ze základních dovedností pedagoga ke zlepšování klimatu
třídy a školy, posilování demokracie, přímé komunikace, snižování agresivity včetně šikanování
mezi žáky. Cílem vzdělávacího programu je zvýšení jistoty pedagogů samostatně působit
formou komunitní práce. Program je zaměřen na dovednosti vedení komunitního kruhu třídnické hodiny.
• Cíle komunitního kruhu (dále jen KK), prostředky KK, pravidla KK, zásady vedení KK,
program KK.
• Komunikační dovednosti při vedení KK, přijímání a poskytování zpětné vazby,
hodnocení a další komunikační dovednosti.
Příklady dobré praxe, zvyšování motivace žáků k účasti v KK, legislativní a koncepční ukotvení
KK v rámci systému školy.
Určeno komu:

určeno pro pedagogický sbor jedné školy – ZŠ i SŠ

Číslo akreditace:

29716/2014-1-819

Termín konání:

termín dle požadavku školy v průběhu 2.pol. školního roku

Místo konání:

dle požadavku školy

Lektor:

Mgr. Petr Spurný

Cena pro pedagogy:

bude dojednána přímo se školou

Kontaktní osoba:

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

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 středních a základních 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 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Renáta Ševčíková

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

20. března 2015

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

Určeno komu:

pro pedagogy ZŠ a SŠ

Číslo akce:

3984

Číslo akreditace:

MSMT 29716/2014-1-819

Termín konání:

4. 3. 2015 od 9.00 do 14.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Robert Čapek, PhD.

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

Mentoring – podpora kvality učitelovy práce
Obsah:
Mentoring představuje individuální typ podpory a umožňuje partnerský přístup a spolupráci
mentora a menteeho (učitele). Je zcela orientován na podporu učitele, která vychází
z učitelových potřeb, nikoli na kontrolu jeho práce. Umožňuje učiteli poznávat jiné přístupy,
posouvá jej při jeho vlastním učení se, pomáhá překonávat problémy, získávat profesionální
jistotu a sebevědomí, posiluje odolnost vůči stresu.
Určeno komu:

pro pedagogy ZŠ a SŠ

Číslo akce:

4032

Číslo akreditace:

MSMT 29716/2014-1-819

Termín konání:

3. 3. 2015 od 9.00 do 15.30 h
(31. 3. 9.00 – 15.30, 17. 4. 9.00 – 12.30)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Libor Kyncl

Cena pro pedagogy:

2.500 Kč

Cena pro ostatní:

3.030 Kč

Poznámka:

seminář je rozdělen do tří částí

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

24. února 2015

Asertivita, zvládání agresivity a soutěživosti, řešení konfliktů
Obsah:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Test asertivity
Pasivní – agresivní - asertivní chování (rozlišování různých chování)
Asertivní práva a manipulační pověry (srovnání zvyklostí účastníků s a. právy)
Požádání o laskavost (jak zformulovat něco, na co nárok nemám)
Gramofonová deska (stručně zformulovaný oprávněný nárok)
Otevřené dveře, Negativní aserce (nácvik asertivních technik)
Komunikace citů jako součást asertivní komunikace, Volné informace
hodném strážci majáku (na umění odmítnout mohou záviset životy!)
Jak a kdy vysvětlovat své názory a práva

Určeno komu:

pro pedagogy ZŠ

Číslo akce:

4033

Číslo akreditace:

MSMT 1903/2014-1-159

Termín konání:

30. 3. 2015 od 9.00 do 15.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Libor Kyncl

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

23. března 2015

Jak mít úspěch v hodinách
Obsah:
Jak vypadá úspěšná hodina? Vaše hodiny jsou občas perfektní, většinou dobré, ale někdy se
vám nedaří? Přemýšlíte o tom, co všechno má vliv na výsledek hodiny? Hledáte další názory
a způsoby, jak pracovat, abyste byli spokojenější?
• Komunikace se žáky a třídou
• Motivace, pozornost
• Problémový žák, problémová třída
Hodnotím žáky i sebe
Určeno komu:

pro pedagogy SŠ

Číslo akce:

4222

Číslo akreditace:

MSMT 39381/2012-201-808

Termín konání:

8. 4. 2015 od 9.00 do 15.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Robert Čapek, PhD.

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:

1. dubna 2015

Agrese a agresivita u dětí a mládeže
Obsah:
Úvod do problematiky práce s agresivními dětmi a mládeží
Rozbor variant agresivního chování a jeho příčin, spouštěče agresivního chování, schopnost
rozeznat druhy agresí a naučit se reagovat na agresivitu dítěte i mladistvého
Řešení otázky agresivity a trestu – způsoby a formy trestání, pravidla při používání trestu,
alternativní možnosti řešení
Určeno komu:

učitelé MŠ, ZŠ, SŠ

Číslo akce:

4232

Číslo akreditace:

10708/2014-1-374

Termín konání:

čtvrtek 9. 4. 2015 (8.00 – 15.00 h)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Dana Forýtková

Cena pro pedagogy:

750 Kč

Cena pro ostatní:

910 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

31. března 2015

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi
Obsah:
Seminář je pořádán ve spolupráci se vzdělávací agenturou EDUPRAXE s. r. o. Brno. Seminář
je určen dvojicím učitel - asistent pedagoga z různých typů škol. Jeho cílem je mimo jiné
vyjasnění si svých kompetencí a praktická ukázka rozdělení rolí ve vyučovacím procesu.
Součástí semináře bude také prezentace nových výukových materiálů. Témata semináře:
•
Legislativní vymezení funkce asistenta pedagoga.
•
Žáci se zdravotním postižením - charakteristiky jednotlivých typů zdravotního postižení,
popis změněných vzdělávacích potřeb, nároky kladené na pedagogy a asistenty.
•
Co může udělat pedagog pro včlenění asistenta do systému školy.
•
Spolupráce pedagoga s asistentem - příprava na vyučování, rozdělení kompetencí,
komunikace v průběhu vyučovací hodiny, koordinace činností.
•
Adaptace asistenta pedagoga ve třídě, jeho vliv na celkové klima třídy.
•
Využití potenciálu pedagoga ve škole.
•
Role poradenských pracovníků školy v procesu integrace žáka se SVP s asistentem.
Určeno komu:

asistentům pedagoga a učitelům MŠ, ZŠ, ZŠ spec.

Číslo akce:

55738

Číslo akreditace:

MSMT-18388/2014-2-483

Termín konání:

čtvrtek 5. 3. 2015 od 14.00 do 17.30 h

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Alice Vašáková

Cena pro pedagogy:

560 Kč

Cena pro ostatní:

680 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

1. března 2015

Klima třídy s Mgr. Renatou Ježkovou
Obsah:
Základní orientace v problematice šikanování
Když někdo šikanuje druhého, tak už to nikdy nezapomene a naopak. O šikaně se hodně mluví,
píše, často jsou to však informace jen velmi povrchní. Tento závažný problém se často
rozmělňuje, bagatelizuje, ztrácí se z něho lidská bolest a naléhavost pomoci. Většina dětí,
s nimiž se ve své praxi setkávám, jsou mnohdy obětí šikany: cítí se bezmocně, jsou vyděšené,
nedůvěřivé, smutné, rozzlobené a často propadají depresím.
Není možné, aby se šikana stala běžným problémem v našem školství.
Vzdělávací program nabízí základní orientaci v problematice šikanování. Důraz je kladen na
rozpoznávání varovných vnějších a vnitřních signálů, v ukázkových případech poukazuje na
nejčastější chyby na počátku řešení, které poté již nejdou napravit.
Program semináře je zaměřen na přípravu frekventantů v odborné teorii, zejména při prvotním
odhadu a následném rozlišení forem šikanování, v nastavení základních kroků ve scénářích
první pomoci, které škola zvládne sama.
Rozdíl mezi šikanováním a škádlením, trojrozměrný pohled, mechanismy šikanování, rozlišení
počátečních a pokročilých stadií, schéma první pomoci, právní aspekty.
Hlavně - vše z praxe!!
Určeno komu:

pedagogům MŠ i ZŠ a všem se zájmem o problematiku

Číslo akce:

55779

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

10. 3 .2015, 9.00 – 15.00 h

Místo konání:

Břeclav, 17. listopadu 1a

Lektor:

Mgr. Renata Ježková

Cena pro pedagogy:

630 Kč

Cena pro ostatní:

770 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

4. března 2015

Možnosti rozvoje řeči u dětí v předškolním věku
Obsah:
Tři jednodenní semináře zaměřené na význam diagnostiky v období předškolního a mladšího
školního věku. Účastníci budou seznámeni s odbornými informacemi z oblasti speciální
pedagogiky v návaznosti na práci s dětmi v procesu osvojování si komunikačních schopností
a možnosti rozvoje komunikačních kompetencí dětí v předškolním věku včetně přístupu
k dětem s narušenou komunikační schopností.
1. část Proces osvojování komunikačních schopností v předškolním věku (6 hodin)
> ontogeneze řeči
> jazykové roviny v ortogenezi řeči
> podmínky vývoje řeči
> rizikové faktory vývoje řeči
> možnosti stimulace řeči
> nejčastější druhy narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního věku
2. část Možnosti rozvoje komunikačních kompetencí dětí předškolního věku (6 hodin)
> rozvoj sluchového a zrakového vnímání
> dechová a fonační cvičení
> rozvoj hrubé motoriky
> rozvoj jemné motoriky, oromotoriky a grafomotoriky
> podpora vývoje řeči v rámci jednotlivých jazykových rovin
3. část Role předškolního pedagoga při edukaci dětí s narušenou komunikační schopností
(6 hodin)
> přístup k dětem s opožděným vývojem řeči
> přístup k dětem se specificky narušeným vývojem řeči - vývojovou disfázií
> přístup k dětem s poruchami artikulace
> přístup k dětem s poruchami plynulosti řeči (koktavostí, breptavostí)
> přístup k dětem s elektivním mutismem
> přístup k dětem s poruchami zvuku řeči (huhňavostí, palatolálií)
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům MŠ a předškolních zařízení

Číslo akce:

4186

Číslo akreditace:

MSMT- 6235/2012-25-15

Termín konání:

4. 3. 2015 od 9.00 do 14.00 hod.
5. 3. 2015 od 9.00 do 14.00 hod.
12. 3. 2015 od 9.00 do 14.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Ilona Bytešníková

Cena pro pedagogy:

1.800 Kč

Cena pro ostatní:

2.180 Kč

Poznámka:

Kurz je možné absolvovat pouze v celém rozsahu 18h

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

27. února 2015

Poruchy autistického spektra u dětí předškolního věku
Obsah:
jde pouze o vhled do dané problematiky, v průběhu semináře budou probírána témata:

1.

2.
3.
4.

Charakteristika vývoje dítěte s PAS (3-6 let). Problémy spojené s pervazivními
vývojovými poruchami (kauzální faktory, somatické obtíže, medikace a její vliv na
chování dítěte.
Individuální faktory a vlivy prostředí na úspěšnost výchovy a vzdělávání. Program
TEACCH, podpora adaptivních obranných strategií.
Strukturované učení (organizace v prostoru, časový plán, individuální pracovní plán,
metody učení).
Začleňování dítěte s PAS do systému vzdělávání, komplexní péče o děti s poruchami
autistického spektra. Otázka spolupráce s rodinou a s poradenskými zařízeními.

Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům MŠ a asistentům pedagoga u dětí
předšk. věku

Číslo akce:

4169

Číslo akreditace:

MSMT- 39381/2012-201

Termín konání:

10. 3. 2015 od 9.00 do 12.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Jana Petrášová

Cena pro pedagogy:

500 Kč

Cena pro ostatní:

600 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

4. března 2015

Relaxační cvičení nejen pro děti s LMD
Obsah:
Seminář pro pedagogické pracovníky, kteří se zajímají o možnosti využití relaxačních technik
ve výchovně vzdělávacím procesu.
• Úloha relaxačních technik směrem ke zlepšení školního výkonu.
• Fyziologické zákonitosti relaxačních cvičení.
• Typy relaxačních technik. Imaginace.
• Stručná charakteristika LMD.
• Specifika použití relaxačních technik u dětí s LMD (hypoaktivní, hyperaktivní formy).
• Nácvik dechových cvičení.
• Cvičení napětí a uvolnění.
Účastníci:
• se seznámí s kompetencemi pedagogických pracovníků v oblasti relaxačních technik
• prožijí vlastní zážitek a osvojí si některé relaxační techniky
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. stupně ZŠ

Číslo akce:

4137

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

čtvrtek 19. 3. 2015 od 14.00 h do 18.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Renata Abrahamová

Cena pro pedagogy:

550 Kč

Cena pro ostatní:

670 Kč

Poznámka:

S sebou: pohodlné oblečení, přezůvky

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

12. března 2015

PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY A ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Pokus v přírodovědě a jeho využití ve výuce
Obsah – přehled témat:
•
Pokus v širším kontextu přírodovědné gramotnosti
•
Frontální žákovský pokus –charakteristika
•
Praktické ukázky, zdroje pokusů
•
Evaluace práce žáků při provádění pokusů
•
Metody – výklad, diskuse, demonstrace
Cílem je seznámení s metodou přírodovědného pokusu, včetně vyhledávání zdrojů pro jejich
tvorbu. Účastníci získají vzor pracovního listu Pražáka, obdrží sadu námětů k praktickým
pokusům, budou schopni sami připravit pokus pro žáka a evaluovat jeho práci pomocí
dotazníku a pozorování žáka.
Určeno komu:

učitelům přírodovědy a přírodopisu na 1. a 2. stupni ZŠ

Číslo akce:

4220

Číslo akreditace:

43214/2013-1-1001

Termín konání:

úterý 21. 4. 2015 (13.00 – 17.00 h)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Ondřej Šimík,

Cena pro pedagogy:

550 Kč

Cena pro ostatní:

670 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

13. dubna.2015

SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY
Moderní aktivizační metody ve výuce dějepisu 2. st. ZŠ a SŠ
Obsah:
Program je postavený na konstruktivistické pedagogice a představí moderní metody žákovy
práce s textem.
• Alfa box (metoda na evokaci či reflexi)
• INSERT + Pětilístek (třídění informací v odborném textu + reflexe)
• Kooperativní bingo (interaktivní práce s otázkami a odpověďmi)
• Ano-ne (diskusní metoda opírající se o práci s odborným textem)
• Dvojitý zápisník + Poslední slovo patří mně (samostatná práce s textem + následné
řízené sdílení)
• Pyramida údajů (metoda podporující žákovské písemné shrnutí informací)
Cílem této vzdělávací akce je naučit pedagogické pracovníky plánovat a promýšlet učební látku
dějepisu v návaznosti na volbu vhodných moderních učebních metod a strategií pro
zaktivizování výuky.
Účastník semináře pozná a osvojí si nové metody aktivního učení, pojmenovává pozitiva
(přínosy i negativa), rizika jednotlivých metod a nachází další témata, s nimiž by mohl ve
vlastních třídách těmito metodami pracovat.
Určeno komu:

pedagogům 2. st. ZŠ a SŠ

Číslo akce:

3966

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

středa 4. 3. 2015 od 13.00 do 17.15 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Libor Kyncl

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

25. února 2015 (po uzávěrce přihlášek informace o volných místech
na telefonu)

ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA
Hospitace v praxi ředitele školy
Obsah:
Hlavním tématem semináře je hospitační činnost ředitele školy (popř. zástupců ředitele) jako
součást vnitřních kontrolních mechanizmů. Účastníci si budou moci prohlédnout vzory
záznamových archů z hospitací a naučí se zpracovat vlastní záznam z hospitace s ohledem na
specifika školy.
Cílem semináře je vybavit vedení školy vědomostmi, které umožní:
• správně zvolit témata pro hospitační činnost,
• vybrat hospitační týmy ve škole a zvážit alternativu vzájemných hospitací mezi učiteli,
• vést pohospitační rozhovor různými metodami,
• vytvořit si vlastní záznamové archy z hospitační činnosti,
• využít výsledky hospitační činnosti pro další řízení školy (např. v personální oblasti).
Určeno komu:

pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Číslo akce:

55747

Číslo akreditace:

MSMT-13214/2013-1-1001

Termín konání:

pátek 6.3.2015 od 8.30 do 13.30 h

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

RNDr. Petr Lukáš

Cena pro pedagogy:

690 Kč

Cena pro ostatní:

835 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

1. března 2015

FKSP od A do Z
Obsah:
Účastníci získají komplexní informace z oblasti FKSP (od legislativy přes směrnice až ke
kontrolnímu systému), budou informováni o nejčastěji se vyskytujících chybách a problémech
spojených s tvorbou a čerpáním FKSP.
1. Legislativa.
2. Směrnice.
3. Tvorba, zásady a čerpání fondu.
4. Hospodaření s FKSP.
5. Vyplácení peněz v hotovosti.
6. Jak správně musí znít účetní doklady pro čerpání z FKSP.
7. Poskytování půjček, příspěvků a darů z fondu.
8. Zdaňování plnění z fondu.
9. Nejčastější chyby čerpání fondu.
Určeno komu:

pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Číslo akce:

55753

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

čtvrtek 12. 3. 2015 od 8.00 do 11.15 h

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

JUDr. Zuzana Machalová

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

5. března 2015

Praktické příklady z daně z příjmu příspěvkových organizací včetně
zdanění darů v r. 2014
ÚVOD
Specifické postavení PO – daňové úlevy
• ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Č. 586/1991 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ
Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů právnických osob
Společná ustanovení
• DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
Specifická úprava zdanění příspěvkových organizací - co je předmětem daně u PO
Hlavní činnost a doplňková činnost, vliv zřizovací listiny a hospodářského výsledku
jednotlivých činností na daňové povinnosti PO
Základní princip při zdanění PO
Typické náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů – příklady
Typické neuznatelné náklady - příklady
Požadavky na vedení účetnictví PO vyplývající ze zákona o daních z příjmů
Náklady společné pro zdaňované a nezdaňované činnosti
Daňové odpisy versus účetní odpisy hrazené z dotace zřizovatele
Zjištění podílu nákladů připadajících na činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů
• PŘÍKLADY VYPLNĚNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ PO
MŠ s pronájmem nebytových prostor v hlavní činnosti
ZŠ s pronájmem nebytových prostor a doplňkovou činností
Zjištění výsledků podle jednotlivých činností (ZŠ, ŠD, ŠJ a doplňková činnost)
Daňová úspora, její použití a prokazování použití
Příklad zvýšení základu daně o nevyužitou úsporu daně
• ZÁVĚR
Shrnutí, odpovědi na dotazy. Dotazy je možno posílat již nyní na email
hrusakova@sssbrno.cz
Určeno komu:

vzdělávací program pro vedoucí pracovníky MŠ, ZŠ, SŠ

Číslo akce:

4184

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

6. 3. 2015 od 8.30 – 13.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Pavla Dvořáková

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

27. února 2015

Správní řízení na základní a střední škole
Obsah:
• Vztah správního řádu a školského zákona.
• Odlišení správního řízení a rozhodování mimo správní řízení.
• Předprocesní fáze správního řízení (zejména přijímání podnětů k zahájení řízení,
odložení věci).
• Vlastní správní řízení (zejména zahájení, průběh, zastavení, vydání rozhodnutí).
• Případy typické pro ZŠ: odklad povinné školní docházky, přijetí k základnímu
vzdělávání, uvolnění z výuky, převedení na jinou ZŠ apod.
• Případy typické pro SŠ: přijetí ke vzdělávání ve střední škole, individuální vzdělávací
plán, přestup do jiné SŠ, opakování ročníku, uznání vzdělání atd.
• Zdůvodnění správných postupů.
• Rozbor častých chyb.
Po absolvování semináře se budou účastníci orientovat v právní úpravě správního řízení,

aplikovat základní momenty před zahájením správního řízení a vlastního správního řízení
v prvním stupni na případy správního řízení typické pro základní a střední školu.
Určeno komu:

pro ředitele škol a školských zařízení

Číslo akce:

4221

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

7. 4. 2015 od 9 – 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:

31. března 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.
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 do 9. 12. 2015

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

kolektiv lektorů

Cena pro pedagogy:

11.000 Kč

Cena pro ostatní:

11.000 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

20. dubna 2015

TV A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Dopravní výchova v ŠVP – bezpečně po chodníku, bezpečně po silnici
Obsah:
Účastníci semináře se orientují ve změnách v RVP ZV od roku 2013. Seminář má zvýšit
účinnost a systém vzdělávání v dané oblasti s možností doplnění a zefektivnění školních
vzdělávacích programů. Účastníci si odnáší nejen teoretické znalosti (i v oblasti legislativy), ale
zejména nové náměty a podněty na základě osobních zkušeností lektorky k praktickému
zpracování školního projektu „Bezpečně do školy, bezpečně ze školy!“. Dopravní výchova se na
českých školách vyučuje jako součást některých předmětů. Akce je vedena formou
interaktivního semináře. V první části je účastníkům nabídnutý výběr vzdělávacích oblastí –
témat učiva i očekávaných výstupů z RVP ZV, které se přímo dotýkají dopravní problematiky
(chodec a cyklista v silničním provozu). V praktických činnostech účastníci semináře vypracují
integrované bloky s dopravní tematikou.
Ve druhé části semináře se účastníci zamýšlejí nad možnostmi zařazení dopravní výchovy do
výuky formou školního (ročníkového) projektu. Po teoretickém objasnění pojmu projekt a jeho
typologie, dostávají účastníci příležitost si vlastní projekt s dopravní tematikou vytvořit.
Témata:
1. RVP ZV – změny, vzdělávací oblasti, očekávané výstupy s dopravní tématikou.
2. Integrované bloky – propojení vzdělávacích oblastí a průřezových témat.
3. Projekt a jeho typologie.
4. Tvorba projektu s dopravní problematikou.
Určeno komu:

učitelům 1. a 2. stupně ZŠ

Číslo akce:

55693

Číslo akreditace:

MSMT-43214/2013-1-1001

Termín konání:

středa 21. 1. 2015 od 14.00 do 17.15 h

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Dana Svobodová

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:

14. ledna 2015

BODYSTYLING, možnosti využití posilování ve školní TV
Obsah:
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.
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.
Určeno komu:

učitelům 2. stupně ZŠ, učitelům SŠ

Číslo akce:

4149

Číslo akreditace:

1903/2014-1-159

Termín konání:

úterý 17. 3. 2015 (13.30 – 16.30 hod)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

500 Kč

Cena pro ostatní:

610 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

6. března 2015

Zumba jako vyučovací hodina i jako prostředek k rozcvičení
Obsah:
Charakteristika –ZUMBA je taneční fitness hodina plná energie, skvělé hudby a dobré nálady.
Zavedení zumby reaguje na zájem školní mládeže o tanec ve spojení s moderní i latinskoamerickou hudbou a nabízí způsob, jak využít tohoto moderního trendu k rozcvičení a zahřátí
organismu před vlastní hodinou TV
Obsah semináře – teorie:
– Teoretické základy zumby
– Fyziologie a různé styly cvičení, psychologie, zdravotní aspekty cvičení, metodologie zumby.
Obsah semináře – praxe:
– Struktura jednotlivých skladeb i celé hodiny zumby,
– Nácvik základních kroků – merenge, salsa, cumbia, reggaeton,
– Tvorba choreografií. Využití moderních tanečních prvků, rozvoj pohybové koordinace,
pohybové paměti a tvořivosti. Možnosti použití různých stylů hudebního doprovodu, práce
s hudbou.
Určeno komu:

učitelům 2. stupně ZŠ, učitelům SŠ

Číslo akce:

4192

Číslo akreditace:

1903/2014-1-159

Termín konání:

úterý 31. 3. 2015 (13.30 – 16.30 hod)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

500 Kč

Cena pro ostatní:

610 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

17. března 2015

tel:

Zlepšení pohybových schopností dětí netradiční metodou pomocí
bodyzorbů
NOVINKA
Charakteristika – Seminář pro pedagogické pracovníky zaměřený na problematiku pohyblivosti
dětí a na zlepšení jejich sportovní dovednosti i psychické kondice (u zdravých, tělesně
i mentálně postižených dětí). Využívá se velkých nafouklých koulí – bodyzorbů.
1. Princip používání bodyzorbů a základy bezpečnosti
2. Praktická ukázka
3. Individuální vyzkoušení jednotlivých úkonů
4. Ukázky a vysvětlení her a soutěží vzhledem k jednotlivým schopnostem dětí
5. Metodické materiály – pravidla bezpečnosti, pravidla her, diplomy k soutěžím
Cílem semináře je rozšířit znalosti pedagogů o novou netradiční zábavnou metodu využitelnou
při vedení dětí všech věkových kategorií v hodinách TV nebo při jiných sportovních aktivitách.
Metoda pomáhá:

1. Zlepšovat motoriku dětí a jejich pohybové dovedností.
2. Překonávat stará zafixovaná fyzická omezení a nalézat nové fyzické schopností příslušné
k jejich individuálním vývojovým možnostem.
3. Odstranit neschopnost dětí provádět základní tělocvičné úkony (např. kotouly před, vzad).
4. Předcházet a odstraňovat strach dětí z různých cvičebních úkonů a pohybů.
5. Posilovat ochablé svaly zábavnou formou.
6. Zpestřit hodiny TV.
7. Posílit zájem o sportovní činnost a tím podpořit zdravý fyzický vývoj jedince a jeho zdravý
životní styl, a tím
8. Preventivně pozitivně působit v oblasti sociálně-patologických jevů.
9. Dávat pocit bezpečí a jistoty při vykonávání neznámých a nových tělocvičných úkonů.
10. Zvyšovat sebevědomí jedince z prožitého úspěchu.
Určeno komu:

učitelům TV 2. stupně ZŠ, učitelům SŠ, vedoucím kroužků

Číslo akce:

4193

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

pondělí 13. 4. 2015 (13.00 – 16.00 hod.)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Bc. Václava Dolejšková

Cena pro pedagogy:

500 Kč

Cena pro ostatní:

610 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

3. dubna 2015

Zlepšení pohybových schopností dětí netradiční metodou pomocí
bodyzorbů
Obsah:
NOVINKA
Charakteristika – Seminář pro pedagogické pracovníky zaměřený na problematiku pohyblivosti
dětí a na zlepšení jejich sportovní dovednosti i psychické kondice ( u zdravých, tělesně
i mentálně postižených dětí). Využívá se velkých nafouklých koulí – bodyzorbů.
1. Princip používání bodyzorbů a základy bezpečnosti
2. Praktická ukázka
3. Individuální vyzkoušení jednotlivých úkonů
4. Ukázky a vysvětlení her a soutěží vzhledem k jednotlivým schopnostem dětí
5. Metodické materiály – pravidla bezpečnosti, pravidla her, diplomy k soutěžím
Cílem semináře je rozšířit znalosti pedagogů o novou netradiční zábavnou metodu
využitelnou při vedení dětí všech věkových kategorií v hodinách TV nebo při jiných sportovních
aktivitách.
Metoda pomáhá:
1. Zlepšovat motoriku dětí a jejich pohybové dovedností.
2. Překonávat stará zafixovaná fyzická omezení a nalézat nové fyzické schopností příslušné
k jejich individuálním vývojovým možnostem.
3. Odstranit neschopnost dětí provádět základní tělocvičné úkony (např. kotouly před, vzad).
4. Předcházet a odstraňovat strach dětí z různých cvičebních úkonů a pohybů.
5. Posilovat ochablé svaly zábavnou formou.
6. Zpestřit hodiny TV.
7. Posílit zájem o sportovní činnost a tím podpořit zdravý fyzický vývoj jedince a jeho zdravý
životní styl, a tím
8. Preventivně pozitivně působit v oblasti sociálně-patologických jevů.
9. Dávat pocit bezpečí a jistoty při vykonávání neznámých a nových tělocvičných úkonů.
10. Zvyšovat sebevědomí jedince z prožitého úspěchu.
Určeno komu:

učitelům TV 1. stupně ZŠ, učitelům speciálních škol, vedoucím
kroužků

Číslo akce:

4194

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

středa 15. 4. 2015 (13.30 – 16.30 h)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Bc. Václava Dolejšková

Cena pro pedagogy:

500 Kč

Cena pro ostatní:

610 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

3. dubna 2015

UMĚNÍ A KULTURA
Výtvarné techniky ve dvou krocích: Sítotisk
Obsah:
Dvoudenní seminář.
Sítotisk je jedna z mnoha grafických technik, která je celkem nedostupná pro laickou veřejnost.
K vytvoření matrice na sítu využívá světlocitlivou emulzi a náročný technologický postup.
Samotná práce se sítem je naopak velmi zábavná, díky možnosti vytvářet množství variant
a soutisků. Na semináři se neseznámíte se zmiňovanou technologií, ale nabídneme vám
možnosti, jak navržený motiv přenést na síto jednodušeji a jak vytvářet tisky, které se mohou
přenést na výkres, nebo na textil. Budeme pracovat se šablonami. Lektorka vám též ukáže
možnost, jak jednoduše přenést fotografický motiv na síto pro tisk. Navržené postupy jsou
dobře využitelné pro práci s žáky a studenty i pro vlastní tvořivou činnost. V prvním dni budeme
vyrábět síta. Účastníci si sami vypnou síto do rámu. Dále budou seznámeni s možnostmi
převedení motivu na síto.
Určeno komu:

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

Číslo akce:

4130

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

čtvrtek 5. 3. a 12. 3. 2015 od 14.00 h do 17.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Mgr. Art. Olga Fryčová Hořavová

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Poznámka:

S sebou: Přineste si nůžky, tričko, plátno, kapesníky na vyzkoušení
tisku. Plátno je určeno na natrénování tisku před vlastním tiskem na
tričko a kapesníky. Tři černobílé motivy pro sítotisk.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

26. února 2015

Výtvarná dílna: Ornamenty – zajímavý zdroj inspirace
Obsah:
Ornament je práce se zjednodušováním, znakem a plochou. Nahlédneme do zajímavého světa
postupného zjednodušování, budeme hledat inspiraci ve věcech okolo nás a vyzkoušíme různé
výtvarné techniky - šablony, prostřihy, perforace a další.
Určeno komu:

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

Číslo akce:

4151

Číslo akreditace:

50056/2012-201-1017

Termín konání:

pondělí 16. 3. 2015 od 14.00 h do 17.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Mgr. Blanka Hrušková

Cena pro pedagogy:

500 Kč

Cena pro ostatní:

610 Kč

Poznámka:

S sebou: flešku, fotoaparát

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

9. března 2015

Výtvarná dílna: Plastika, socha
Obsah:
Ve výtvarné dílně se budeme věnovat jednoduchému trojrozměrnému sochaření. Z materiálu
siporex, který je lehce opracovatelný kuchyňským nožem, se pokusíme ztvárnit např. zvíře,
pohádkovou bytost nebo si jen tak vyzkoušíme tento materiál v projektu 3D.
Určeno komu:

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

Číslo akce:

4152

Číslo akreditace:

50056/2012-201-1017

Termín konání:

úterý 17. 3. 2015 od 14,00 h do 17.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Ingrid Florusová

Cena pro pedagogy:

650 Kč

Cena pro ostatní:

790 Kč

Poznámka:

S sebou: staré kuchyňské nože, větší tašku na hotový výrobek

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

9. března 2015

Výtvarná dílna: Kytičky z organzy
Obsah:
Levný a nádherný dárek pro maminky. Naučíme se kytičky na prstýnky, brože, náušnice, nebo
jako dekorace čelenek. Organzu doplníme korálky.
Určeno komu:

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

Číslo akce:

4153

Číslo akreditace:

50056/2012-201-1017

Termín konání:

pondělí 23. 3. 2015 od 8.30 h do 11.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Blanka Matušková

Cena pro pedagogy:

550 Kč

Cena pro ostatní:

670 Kč

Poznámka:

S sebou: malé nůžky, jehlu a nitě

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

16. března 2015

Výtvarná dílna: Kouzla s papírem
Obsah:
Rádi s žáky tvoříte z papíru? Přáli byste si načerpat novou inspiraci? Papír jakožto jeden
z nejdostupnějších a nejužívanějších materiálů nabízí řadu možností a mnoho vyžití nejen
v hodinách výtvarné výchovy. V rámci kurzu určeného zejména pro učitele předškolních
zařízení a pedagogy 1. a 2. stupně základních škol se seznámíme s několika z nich. Ukážeme
a vyzkoušíme si horké i suché embosování (vytlačování vzorů na papír), využití vyřezávacího
a lisovacího stroje Big-shot ve výuce a quillingové stáčení papírových proužků. Odnesete si
nejen mnoho inspirace na tvoření, ale i vlastnoručně zhotovená papírová přání.
Určeno komu:

Učitelům MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, ŠD, vychovatelům DM, vedoucím

výtvarných kroužků a ostatním zájemcům
Číslo akce:

4154

Číslo akreditace:

50056/2012-201-1017

Termín konání:

pondělí 23. 3. 2015 od 14.00 h do 17.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Mgr. Barbora Bouchalová

Cena pro pedagogy:

400 Kč

Cena pro ostatní:

490 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

16. března 2015

Témata a projekty ve výtvarné výchově: Inspirace z galerie
Obsah:
Nechat se inspirovat současným uměním je velmi občerstvující, zejména proto, že jde
o aktuální díla vizuální kultury. Je určitě dobré se zajímat o projevy soudobé výtvarné scény,
vnímat umění jako cestu kritického myšlení a reflexe života. Kurz nebude uceleným úvodem do
problematiky, ale na konkrétních metodikách se seznámíte s tvorbou některých významných
českých i slovenských žijících umělců – s jejich tématy, technikami a metodikou, která byla
vypracována pro tvořivé dílny v galerii. Vedoucí Galerie města Blanska a pedagožka vám
představí doprovodné programy k výstavám, které připravovala pro žáky ZŠ, SŠ, ZUŠ
a gymnázií a které lze přenést i do výuky na školách. Budeme se věnovat různým technikám
i tématům:
• kresba a linie - Jiří Černický, Jiří Franta a David Böhm, Jan Šerých, Václav Stratil
• grafika - Jozef Jankovič (figura, nová figurace), Eduard Ovčáček (lettrismu, písmo a hra
s ním), Čestmír Suška (rezotisky)
• socha a objekt - Alice Nikitinová a Jan Turner (komorní plastika), Krištof Kintera (sochy
z plastů a tekutých hmot)
• ruční výšivka - Milena Dopitová (dopis příteli), Dagmar Šubrtová
• autorská kniha - Michal Škoda
• přírodní materiály a jevy - Miloš Šejn, Dita Klicnarová (krystaly a jeskyně), Matěj Smetana
(hvězdy)
• příběh, mýtus – Šrámek, Vlková ...
S některými tématy a technikami se seznámíte vlastní tvořivou akcí, jiné vám budou
prezentovány teoreticky.
Určeno komu:

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

Číslo akce:

4155

Číslo akreditace:

21844/2013-1-582

Termín konání:

čtvrtek 9. 4. 2015 od 8,30 h do 13.15 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Mgr. Art. Olga Fryčová Hořavová

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Poznámka:

S sebou: plátno, nebo tričko bílé nebo světlé barvy, ostré nůžky,
chcete-li použít vlastní

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

30. března 2015

Taneční a pohybová výchova pro předškoláky
Obsah:
Tři na sebe navazující kurzy podchycují hravou formou zájem dětí o pohyb a tanec. Zahrnuje
poznávání, ověřování a rozvíjení předpokladů žáků o taneční vzdělávání. Žáci jsou vedeni
k získávání elementárních pohybových návyků a dovedností, které jsou důležité pro další
studium a zájmovou činnost.
Vzdělávací akce se skládá ze tří pracovních seminářů, které na sebe nenavazují. Součástí
každého semináře budou cviky a hry na naladění a prokrvení svalstva a na navození
soustředění. Pozornost budeme věnovat také držení těla a rozvíjení hudebního cítění.
Praktická část seminářů se bude lišit. Ukázky práce s dětmi ze ZUŠ, debata, inspirace, názory,
práce účastníků, nácvik choreografie na lidové motivy, pohyb s různými předměty, nástroji.
Určeno komu:

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

Číslo akce:

4156

Číslo akreditace:

6235/2012-25-153

Termín konání:

vždy pondělí 13. 4., 20. 4. a 27. 4. 2015 od 8,30 h do 11.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, učebna dramatické výchovy

Lektor:

Mgr. Pavla Hraničková

Cena pro pedagogy:

1.000 Kč

Cena pro ostatní:

1.210 Kč

Poznámka:

S sebou: pohodlné oblečení, přezůvky

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

6. dubna 2015

MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Metodika výuky volnočasových aktivit pro SŠ
Obsah:
Cílem je seznámení pedagogů se specifiky práce ve volném čase, s novými metodami
a formami, současnými trendy trávení volného času. Účastníci se naučí vnímat skupinovou
dynamiku a její potřeby, uvědomí si význam pozitivních vztahů ve skupině i mezi pedagogem
a skupinou. Budou probrána témata jako jednotlivé skupinové role, teorie týmových rolí,
principy zážitkové pedagogiky apod.
Určeno komu:

učitelům SŠ

Číslo akce:

4215

Číslo akreditace:

34058/2013-1-785

Termín konání:

úterý 24. 3. 2015 (8.30 – 14.30 h)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Petra Rychecká

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

16. března 2015

Metodika výuky volnočasových aktivit pro ZŠ
Obsah:
Cílem je seznámení pedagogů se specifiky práce ve volném čase, s novými metodami
a formami, současnými trendy trávení volného času. Účastníci se naučí vnímat skupinovou
dynamiku a její potřeby, uvědomí si význam pozitivních vztahů ve skupině i mezi pedagogem
a skupinou. Budou probrána témata jako jednotlivé skupinové role, teorie týmových rolí,
principy zážitkové pedagogiky apod. Bude dán prostor pro sdílení vlastních zkušeností a dána
možnost vytvořit si vlastní plán.
Určeno komu:

učitelům ZŠ

Číslo akce:

4214

Číslo akreditace:

34058/2013-1-785

Termín konání:

středa 22. 4. 2015 (8.30 – 14.30 h)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Petra Rychecká

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

13. dubna 2015

STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně
patologických jevů
Obsah:
Studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP dle vyhlášky
č. 317/2005 Sb. § 9 c), je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří jsou nebo by chtěli být na
pozici školního metodika prevence. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí
a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie
a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.
Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo
pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium
pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není
rozhodující.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ

Číslo akce:

4179

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

13. 3. 2015 – 25. 3. 2016

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Mgr. Petr Spurný, PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Monika
Fojtáchová

Cena pro pedagogy:

18.000 Kč

Cena pro ostatní:

18.000 Kč

Poznámka:

výuka bude probíhat ve čtrnáctidenních cyklech, vždy v pátek a v
sobotu dle harmonogramu

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

10. března 2015

Studium pro asistenty pedagoga 2015
Obsah:
Studijní program „Studium pro asistenty pedagoga“ s akreditací MŠMT ČR je určen těm, kteří
vykonávají nebo mají zájem vykonávat přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se
vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující
vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Dále je určen těm, kteří vykonávají
přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve
školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve
školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro
preventivně výchovnou péči.
Studium pro asistenty pedagoga probíhá v rozsahu 120 vyučovacích hodin. Ukončuje se
písemnou prací a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získá
absolvent osvědčení.
Obsah studia je v souladu se standardy MŠMT ČR, bude probíhat v rozsahu 80 vyučovacích
hodin přímé výuky a 40 vyučovacích hodin odborné praxe.
1. modul Škola, školní praxe, role asistenta (5 hodin)
2. modul Podpora žáka (5 hodin)
3. modul Systém péče o žáka (50 hodin)
4. modul Pedagogicko - psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga (20
hodin)
Určeno komu:

zájemcům o Studium pro asistenty pedagoga podle § 20 odst. 1)
písm. b, d) a f) a odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4
vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Číslo akce:

4196

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

od 10. 4. do 27. 11. 2015

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

kolektiv lektorů

Cena pro pedagogy:

7.000 Kč

Cena pro ostatní:

7.000 Kč

Poznámka:

Výuka probíhá ve čtrnáctidenních cyklech v pátek a sobotu dle
rozpisu.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

30. března 2015

VZDĚLÁVÁNÍ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Školní stravování v r. 2015
Obsah:
1. Pestrost pokrmů ve školním stravování
2. Pitný režim v mateřských školách
3. Spotřební koš – zařazení potravin do SK a jejich koeficienty
4. Označování alergenů na jídelníčcích
5. Složení potravin
6. Trávicí ústrojí a vstřebávání základních živin
„Školní stravování v roce 2015“ bude doplněn o metodiku novely vyhlášky, kterou se
mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, a to s účinností od 1. 2. 2015.
Určeno komu:

vedoucím školních jídelen a hlavním kuchařkám

Číslo akce:

4123

Číslo akreditace:

není akreditováno

Termín konání:

12. března 2015 od 12.30 do 16.00 h

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Bc. Jarmila Čožíková

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

700 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

5. března 2015

Hygienické minimum pro pracovníky ve stravovacích službách
Obsah:
1. Legislativní požadavky
2. Epidemiologie - proces šíření nákazy, alimentární nákazy
3. Zdravotní stav zaměstnanců, dodržování osobní hygieny
4. Hygienické požadavky na provozovny a zařízení, správná hygienická praxe
5. Postupy založené na principech HACCP
Seminář je vhodný pro všechny zaměstnance školních jídelen.
Účastníci obdrží potvrzení o absolvování školení.
Lektorka pracuje jako vedoucí odd. hygieny dětí a mladistvých Brno, Krajská hygienická
stanice JmK se sídlem v Brně.
Určeno komu:

pro kuchařky, vedoucí stravování a ostatní zaměstnance školních
jídelen

Číslo akce:

4175

Číslo akreditace:

není akreditováno

Termín konání:

24. 3. 2015 od 14.00 do 18.00 h

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

MUDr. Eva Lysá

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

600 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

17. března 2015

OSTATNÍ AKCE
Školní výlety a exkurze
Toto je naše nabídka na rok 2015. 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
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: ……………………………….

