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CIZÍ JAZYKY A LITERATURA
Výuka angličtiny ve skupinách – poslech, mluvní aktivity
Obsah:
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 – 3 hodiny
• 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 práce hry k rozvoji poslechových schopností
Mluvní aktivity – 3 hodiny
• 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
Určeno komu:

učitelům 1. st. ZŠ, malotřídních ZŠ, vychovatelům družin

Číslo akce:

4292

Číslo akreditace:

v řízení

Termín konání:

9. 4. 2015 od 12.00 do 17.00 h

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:

2. dubna 2015

Angličtina – Jak učit slovíčka, slovní zásoba
Obsah:
Účastníci semináře se obeznámí se základními principy výuky slovní zásoby komunikativní
metodou a naučí se různé způsoby prezentování nového lexika nebo objasňování jednotlivé
slovní zásoby.
Slovní zásoba je vedle čtyř hlavních dovedností a gramatiky základní kategorií, kterou je
potřeba při výuce jazyka neustále rozvíjet.
Na semináři se budeme zabývat základními principy, které pomohou zlepšit efektivitu výuky
slovní zásoby:
• způsoby, postupy a fáze učení slovíček,
• výslovnost – fáze učení a procvičování,
• opakování slovíček a jejich používání v praxi,
• časté problémy při učení a možná řešení.
Veškerá teorie výuky slovní zásoby bude založena na principech komunikativní metody.
Určeno komu:

učitelům AJ 1. a 2. stupně ZŠ

Číslo akce:

55694

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

středa 15. 4. 2015 od 13.00 do 16.15 h

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Michaela Sobotková

Cena pro pedagogy:

510 Kč

Cena pro ostatní:

620 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

Výuka AJ s podporou ICT
Obsah:
Seminář se zaměřuje na prohloubení znalostí a dovedností učitelů v oblasti výuky cizích jazyků
s pomocí moderních technologií a využívání digitálních zdrojů v hodinách anglického jazyka.
• dostupné aplikace pro přípravu učitele, samotnou výuku a vyhodnocení (CALL, blogy, testy,
puzzle, Wordle, Instagram, Facebook)
• využití aplikací v pedagogické praxi: webové zdroje, video / audio materiály, MS Office a
sociální média a jejich využití v jazykové výuce
• praktické příklady a aktivity (již vyzkoušené a používané v zahraničí / v USA)
• příprava ukázkové hodiny / aktivity / krátké projekty – skupinová práce
závěrečné shrnutí, sdílení zkušeností, zpětná vazba
Určeno komu:

učitelům AJ na ZŠ a SŠ

Číslo akce:
Číslo akreditace:

MSMT- 38581/2014-1-961

Termín konání:

20. 4. a 21. 4. 2015 od 9:30 do 16:15 h
(jedná se o 2 termíny téhož semináře)

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Joy Lynn Egbert, Ph.D., Washington State University, USA

Cena pro pedagogy:

zdarma

Poznámka:

Akce je hrazena z grantu Ministerstva zahraničí USA.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

13. dubna 2015

INFORMATIKA
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:

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

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 (po uzávěrce informace o volných místech na
telefonu)

MS Excel 2010 pro pedagogy II
Obsah:
Kurz pro všechny, kdo si chtějí rozšířit uživatelské znalosti excelu.
• 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:

pedagogům

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

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

pedagogům 1. a 2. st. ZŠ, SŠ a G

Číslo akce:

4112

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

pondělí 20. 4. 2015 od 14.00 do 18.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Josef Mach

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

13. dubna 2015

Neučte jen Word a Excel aneb netradiční aktivity
Obsah:
Seminář je zaměřen na představení nových netradičních aktivit, účastníci si projdou procesem
jejich tvorby a získají metodická doporučení pro jejich použití.
• Obrázková online nástěnka a jak ji využít
• Třídní blog či web během pěti minut
• Školní zprávy a audio podcasty
• Videoobrázek
• QR kódy a online spolupráce
Cílem této vzdělávací akce ukázat pedagogům zajímavý způsob, jak lehce a snadno zatraktivnit
výuku s použitím mobilních zařízení.V rámci semináře využijeme mobilní zařízení, cloudové
služby, nacvičíme práci se zvukem a videem i pohyb v sociálních sítích.
Určeno komu:

pedagogům 1. a 2. st. ZŠ, SŠ, G a koordinátorúm ICT

Číslo akce:

4182

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

úterý 21. 4. 2015 od 14.00 do 18.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Pavel Hodál

Cena pro pedagogy:

750 Kč

Cena pro ostatní:

910 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

14. dubna 2015

ZONER CALLISTO – vektorová grafika
Obsah:
• 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:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

úterý 28. 4. a 5. 5. 2015 od 12 do 17 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:

21. dubna 2015

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

pedagogům 1. st. ZŠ, koordinátorům ICT

Číslo akce:

4307

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

pondělí 4. 5. 2015 od 14.00 do 18.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Josef Mach

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

27. dubna 2015

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL
Kurz logopedické prevence – asistent logopeda
Obsah:
Kritéria výběru účastníků:
Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese
a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační
kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči. Studium je zejména
určeno pro učitele/učitelky mateřské školy nebo přípravné třídy základní školy. Kritériem pro
výběr uchazeče je doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost (zákon
č. 563/2004 Sb., v platném znění) učitele nebo vychovatele a písemný souhlas ředitele školy
s realizací pedagogické praxe frekventanta kurzu.
Obsah (40 hodin teorie a 20 hodin praxe):
1. Logopedie, systém logopedické péče v ČR.
2. Vývoj řeči a podmínky jeho správného vývoje.
3. Patologie ve vývoji řeči a pedagogická diagnostika spojená s diferenciací odchylek od
běžného vývoje řeči.
4. Metodické postupy v logopedické prevenci, logopedické pomůcky a hry.
5. Logopedická diagnostika v praxi - praktická část v MŠ.
Ukončení studia:
Úspěšné absolutorium kurzu je podmíněno alespoň 75% účastí. Studium je ukončeno
závěrečným pohovorem a rozborem kazuistiky, kterou absolvent zpracoval na základě
pedagogické praxe zaměřené na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence. Úspěšným
absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu činností logopedického
asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení
logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného rozvoje komunikačních
schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží. Kurzovné
lze hradit z Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání.
Kurz bude probíhat v těchto termínech:
čtvrtek 9. dubna 2015 čtvrtek 23. dubna 2015 pátek 24. dubna 2015 čtvrtek 7. května 2015
praxe na vlastní MŠ: 7. 5. – 15. 6. 2015 společná praxe na MŠ: termín bude upřesněn (4
vyuč. hodiny) úterý 23. 6. 2015 (závěrečné pohovory) Bližší informace budou včas podány
přihlášeným zájemcům.
Určeno komu:

učitelům MŠ

Číslo akce:

55773

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

9.4. – 23. 6 .2015 od 8.30 do 16.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

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

Cena pro pedagogy:

4 800 Kč

Cena pro ostatní:

5 810 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

2. dubna.2015

Jazyková chvilka
Obsah:
• jednotlivé části jazykové chvilky, přednosti jazykové chvilky, zařazování jednotlivých částí
jazykové chvilky,
• pomůcky pro jednotlivé části jazykové chvilky, speciální pomůcky, doplňkové pomůcky,
• kompetence učitele bez logopedického vzdělání v oblasti logopedické prevence,
• použitá literatura,
• metodické materiály, přehled pomůcek, kontakty.
Určeno komu:

učitelům MŠ

Číslo akce:

55695

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

pondělí 13. 4 .2015 od 13.00 do 17.00 h

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Vlastimila Kazdová

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:

6. dubna 2015

Hodnotící činnosti učitelky MŠ – Zora Syslová!!
Obsah:
1. Školní vzdělávací program jako východisko plánování ve třídě.
2. Stanovení cílů a prostředků vzdělávání dětí předškolního věku ve třídě a jejich vyhodnocení.
3. Sebehodnocení učitelky jako základ kvality předškolního vzdělávání.
4. Zapracování výsledků hodnotících aktivit do školních vzdělávacích programů (inovace ŠVP).
Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jaké kompetence má mít učitel mateřské školy,
jak je může vyhodnocovat a co pomáhá s profesním rozvojem v souladu s připravovaným,
kariérním řádem. Součástí kurzu bude práce s videonahrávkami.
Určeno komu:

pedagogům mateřských škol

Číslo akce:

55786

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

15. 4. 2015 v 9.00 – 15.00 h

Místo konání:

Břeclav, 17. listopadu 1a

Lektor:

PhDr.Zora Syslová, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

9. dubna 2015

Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku
Obsah:
Účastníci budou informováni o obecných zásadách smyslového vnímání, získají nové
informace, které jim pomohou v oblasti stimulace smyslového vnímání u dětí. Osvojí si také
nové podněty k možné prevenci specifických poruch učení. Budou jim zprostředkovány náměty
na zábavná cvičení a hry na rozvoj percepce.
Témata:
1. Vztah smyslového vnímání a specifických poruch učení.
2. Obecné zásady při rozvoji smyslového vnímání.
3. Vnímání prostoru a prostorové představy.
4. Zrakové vnímaní a jeho analýza.
5. Sluchové vnímání a jeho rozbor.
Určeno komu:

učitelům MŠ

Číslo akce:

55734

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

pondělí 27. 4. 2015 od 13.30 do 17.30 h

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Lenka Bínová

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:

20. dubna 2015

Neurotické projevy u předškolních a mladších školních dětí
Obsah:
• Základní teoretické poznatky o neuróze, disponovaní jedinci
• Faktory, které se na neurotizaci jedince podílejí, kritické vývojové fáze, vývojové úkoly (např.
zaškolení v MŠ, ZŠ,…)
• Neurotické projevy, neurózy (mluvní neurózy, tikové poruchy, neurotické bolesti břicha,
neurotické zvracení, úzkostné neurózy,...)
• Neuróza - funkční onemocnění ve vztahu k onemocnění tělesnému -psychosomatickému;
neuroticky disponovaní jedinci -neurotizující vlivy – vyjádřené neurotické obtíže v oblasti
psychické i tělesné
• Možnosti působení pedagoga, co pomáhá a škodí v rámci výchovy i vzdělávání, seznámení
s relaxačními technikami, intervence pedagoga, spolupráce s odborníky
• Výchovné vedení dětí s danými obtížemi
• Kazuistiky
• Metodické materiály a další odborná literatura
Cílem semináře je posílit kompetence pedagogů při včasnému rozpoznávání neurotických
projevů, neuróz u dětí. Seminář dále rozšiřuje kompetence pedagogů v otázce výchovného
vedení i pedagogické intervence u dětí dané skupiny, čímž dává pedagogům možnost přispět
ke zklidnění prožívání disponovaných jedinců, přispět k harmonizaci psychického vývoje.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. st. ZŠ

Číslo akce:

4252

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

27. 4. 2015 od 13.30 do 18.30 h

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Mgr. Ivana Huková

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

20. dubna 2015

Individualizace předškolního vzdělávání
Obsah:
Účastníci získají nové dovednosti a znalosti pro individuální práci s dětmi, naučí se, jak lépe
poznat děti, spolehlivě sledovat jejich vývoj i učení a efektivněji plánovat osobnostní rozvoj
každého z nich. Podmínky a zásady pro individualizaci vzdělávání, Vedení portfolia dětí,
Příklady kritérií a ukazatelů pro pedagogické sledování vybraných cílových dovedností dítěte,
Využití výsledků hodnocení pro další vzdělávání dětí
Určeno komu:

učitelům MŠ

Číslo akce:

4238

Číslo akreditace:

MSMT 29716/2014-1-819

Termín konání:

28. 4. 2015 od 8.30 do 15.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Zora Syslová

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

17. dubna 2014

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE
Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí
Obsah:
1. Definice "Ohrožené dítě" v kontextu školního prostředí, sociálně znevýhodněné dítě,
rodinné prostředí s nízkou socioekonomickou úrovní, nízkým sociokulturním
postavením, s rizikovými projevy chování v rodině, dítě se syndromem CAN, příčiny,
příznaky, projevy.
2. Potřeby dítěte a jejich naplňování v rodině - základní psychické potřeby dítěte, význam
sociálního prostředí dítěte pro saturaci základních psychických potřeb dítěte, funkční
vs. dysfunkční rodina s důrazem na rizikové faktory, rizikový rodič a rizikové dítě,
psychická deprivace dítěte a jak ji rozpoznat.
3. Právní aspekty "ohroženého dítěte" – Listina základních práv a svobod, Úmluva
o právech dítěte, Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, trestněprávní úprava týrání,
zneužívání a zanedbávání, právní normy upravující oprávnění a povinnosti pedagogů
ve vztahu k případu ohroženého dítěte.
4. Monitorování ohrožených dětí – metodické doporučení k monitoringu dětí týraných,
zneužívaných a zanedbávaných, případová konference a setkání odborníků jako nástroj
pomoci ohroženému dítěti, vzdělávání pedagogů v oblasti prevence výskytu
ohrožených dětí.
5. Následná péče o ohrožené dítě a síť odborné pomoci - sociálně-právní ochrana dítěte,
úloha zdravotnických pracovníků, školní poradenská pracoviště, klinický psycholog,
NNO - neziskové organizace.
Určeno komu:

učitelům MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ

Číslo akce:

55758

Číslo akreditace:

MSMT-29716/20104-1-819

Termín konání:

úterý 14. 4. 2015 od 8.00 do 14.30 h

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Monika Fojtáchová

Cena pro pedagogy:

680 Kč

Cena pro ostatní:

830 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

7. 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:

9. 4. 2015 od 8.00 do15.00 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 20155

Efektivní komunikace aneb jak se domluvit (s dětmi, s rodiči, s kolegy)
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:

pedagogům MŠ a ZŠ

Číslo akce:

55795

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

16. 4. 2015

Místo konání:

Břeclav, 17. listopadu 1a

Lektor:

Mgr. Karin Konečná

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

9. dubna 2015

Dětská kresba, její využití v pedagogické praxi
Obsah:
1. Vývoj kresby ve vztahu k vývojovému období dítěte (úroveň emocionální, komunikační
prostředek, mentální úroveň...).
2. Kvalita jemné motoriky (porucha automatizace pohybů, úroveň motorické
a senzomotorické
koordinace),
příčiny
grafomotorických
poruch,
kresba
a psychomotorické poruchy, kresba a prostorová orientace, představivost, pozornost,
schopnost vnímat prostorové vztahy.
3. Vizuální představivost (sklápění - obtíže horizontální - vertikální - perspektivní, tj.
"kreslí, to co zná"...).
4. Vizuální realizmus (věková hranice - mezistupeň v duševním vývoji - profil).
5. Řeč a význam barev ve vztahu k psychickému prožívání dítěte - dispozice dítěte.
(bázlivé, neprůbojné, vnitřní napětí až sklon k agresivitě), barva a módní trend, barva +
temperament.
6. Kresba + laterární dominance (vztah k SPU).
7. Kresba + základní symbolika v dětském prožívání (dům, postava).
8. Kresba ve vztahu ke kvalitě prospěchu žáka.
9. Kresba + afektivita, úzkost, vývoj, regres...
10. Kresba dětí s poruchami chování (ADHD agresivní tendence...).
11. Vliv kresby na zmírnění napětí dítěte (reedukace).
12. Příklady interpretace dětské kresby.
13. Pozornost.
14. Paměť.
15. Příklady (kasuistiky) interpretace dětské kresby.

Určeno komu:

učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelkám ŠD

Číslo akce:

55709

Číslo akreditace:

neakreditováno

Termín konání:

úterý 21. 4. 2015 od 13.00 do 17.00 h

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Svatava Vyhlídalová

Cena pro pedagogy:

620 Kč

Cena pro ostatní:

620 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

14. dubna 2015

Rodina, proměny současné rodiny, aktuální problémy
Obsah:
1. Rodina jako primární a neformální skupina
2. Výchova sociálních rolí
- občan
- pracovník
- partner
- rodič
- uživatel a tvůrce hodnot
3. Funkce rodiny, typy rodin
- postavení dítěte v rodině
- současné „dětství“
4. Změny rodiny, „demokratizace“ v partnerském vztahu i ve vztahu rodiče – děti
- dezintegrace
- atomizace
- izolovanost
- technizace, konzumní styl
5. Výchovné styly
- syndrom týraného a zneužívaného dítěte
6. Spolupráce rodiny a školy – vztah rodičů ke škole
7. Násilí v rodině a škola
Cílem semináře je doplnit vědomosti učitelů a výchovných poradců o nové poznatky z oblasti
vědy a výsledky výzkumu. Umět sledovat aktuální problematiku rodiny – rozchod rodičů, fyzický
a psychický teror, drogy a alkohol, pohlavní zneužívání, sekty aj. Naučit se získávat údaje
pomocí adekvátních metod, analyzovat je a správně stanovit závěr a pedagogické opatření.
Určeno komu:

pro výchovné pracovníky a pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ a speciálních škol

Číslo akce:

4242

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

22. 4. 2015 od 9.00 do 13.00 h

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

PhDr. Hana Jakubcová

Cena pro pedagogy:

760 Kč

Cena pro ostatní:

920 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

15. dubna 2015

Osobnost pedagoga
Obsah: Image jako souhrn představ o lidech, věcech, institucích. Celkový dojem, symboličnost,

subjektivní a objektivní determinace. Faktory image – PVH – pocit vlastní hodnoty, jaký jsem,
co chci, co zvládnu, jak reaguji.
1. Osobnost pedagoga – pedagog vychovatel
- pedagog – kolega, podřízený, nadřízený
- pedagog – jedinečná osobnost
- pedagog – člověk
- transakční analýza (rodič, dospělý, dítě)
2. Pedagogické schopnosti a dovednosti
3. Styly výchovy, výchovné postupy
4. Komunikace učitele se žáky a rodiči
5. Chyby – nedocenění žákova úspěchu a neúspěchu, přecenění vnější disciplíny
Ve vzdělávací činnosti, ale i v prezentaci školy na veřejnosti je profesionalita na základě
vědomostí, soustavného vzdělávání, vystupování a komunikaci prvořadou podmínkou práce
každého pedagoga a vytváří jeho image. Aby pedagog mohl aktivizovat žáky, musí nejdříve
aktivizovat sebe.
Určeno komu:

pro pedagogické pracovníky všech typů škol a školských zařízení

Číslo akce:

4237

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

23. 4. 2015 od 9.00 do 13.00 h

Místo konání:

nám. Svobody 2, Blansko

Lektor:

PhDr. Hana Jakubcová

Cena pro pedagogy:

760 Kč

Cena pro ostatní:

920 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

18. dubna 2015

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

výchovným poradcům ZŠ a SŠ

Číslo akce:

55763

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

středa 29. 4. 2015 od 13.00 do 18.00 h

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Blanka Dračková, Mgr. Petra Špačková – výchovné
poradkyně

Cena pro pedagogy:

690 Kč

Cena pro ostatní:

840 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

22. dubna 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?
• Úspěšná hodina – jak ji poznám?
• Komunikace se žáky a třídou
• Motivace, pozornost
• Problémový žák, problémová třída
• Hodnotím žáky i sebe
Určeno komu:

pedagogům 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:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Mgr. Robert Čapek Ph.D.

Cena pro pedagogy:

900 Kč

Cena pro ostatní:

1090 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

1. dubna 2015

Stres a syndrom vyhoření – příznaky a prevence
Obsah:

A) TEORETICKÁ ČÁST
• Definice stresu, stresoru
• Příčiny stresu: Životní události. Období života. Náročné životní situace.
• Fáze stresové reakce: Fyziologická reakce. Reakce v chování. Reakce v myšlení.
• Fáze stresu: Varování; Odolávání. Vyčerpání.
• Projevy a reakce na stres: Fyziologické reakce. Psychologické reakce. Sociální
reakce.
• Sociální opora jako mocný faktor pomoci při zvládání stresu: Význam sociální opory
pro boj s nejtěžšími stresy.
• Obrana a prevence proti stresu: Fyzická obrana. Duševní obrana. Učení sama sebe.
Sebekontrola. Relaxace.
• Syndrom vyhoření: Princip, ukázka testu. Důsledky Burnout syndromu na zdraví
a práci
• Dovednost zvládat stres: Zvládání zaměřené na problém. Zvládání zaměřené na
emoce. Obranné mechanismy.
B) PRAKTICKÁ ČÁST
Sebepoznání, subjektivní zpětná vazba v oblasti vlastního syndromu vyhoření,
schopnost vytvořit si individuální antistresové mechanismy, nácvik relaxačních technik
a jiných kognitivních a racionálně emotivních přístupů v odolnosti proti stresu. Práce s
životními kotvami, časem a prostorem pro odpočinek. Ukázka kotvení podle principu
Pessoterapie.
Určeno komu:

pedagogům ZŠ a SŠ

Číslo akce:

4176

Číslo akreditace:

MSMT 39381/2012-201-808

Termín konání:

23. 4. 2015 od 9.00 do 15.30 h

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

PaedDr. Vladimír Šik

Cena pro pedagogy:

900 Kč

Cena pro ostatní:

1090 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

16. dubna 2015

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

pedagogům ZŠ a SŠ

Číslo akce:

4174

Číslo akreditace:

MSMT-43214/2013-1-1001

Termín konání:

29. 4. 2015 od 13.00 do 18.00 h

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Mgr. Helena Adamusová

Cena pro pedagogy:

750 Kč

Cena pro ostatní:

910 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

22. dubna 2015

Prevence závislostí na návykových látkách
Obsah:
Vymezení problému závislostí
a procesuálních závislostí.

•
•
•
•

jako

projevu

sociální

patologie,

vymezení

látkových

Problematika látkových závislostí - teorie, dynamika jevu, procesu vzniku závislostí,
specifika jednotlivých psychioaktivních látek, rizikové cílové skupiny, systém péče
o uživatele.
Patologický gambling, pedagogické a psychologické pojetí jevu, rizika jevu pro děti
a mládež, případně rodiče.
Vymezení problému zhoubných kultů, pedagogické a psychologické pojetí jevu, rizika
jevu pro děti a mládež, případně rodiče.
Problematika netolismu, pedagogické a psychologické pojetí jevu, rizika jevu pro děti
a mládež, případně rodiče.

Příklady dobré praxe primární prevence, spolupracující a pomáhající instituce, systém terapie
jevů. Cílem semináře je základní orientace účastníků v uvedených projevech rizikového
chování, dále trénink základních preventivních dovedností a orientace v síti spolupracujících
pomáhajících institucí.
Určeno komu:

pro pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ, školní metodiky prevence,
výchovné poradce, vychovatele

Číslo akce:

4305

Číslo akreditace:

MSMT 29716/2014-1-819

Termín konání:

14. 4 .2015 od 8.00 do 12.30 h

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Mgr. Petr Spurný

Cena pro pedagogy:

650 Kč

Cena pro ostatní:

800 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

9. dubna 2015

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
Asistent pedagoga u dítěte s ADHD, ADD
Obsah:
Rozšiřující kurz pro asistenty pedagoga, který volně navazuje na kurz „Asistent pedagoga“.
Kurz systematickým a uceleným způsobem zodpovídá otázky z oblasti specifických poruch
chování – ADHD, ADD, které v mnoha případech jsou i sekundárně přidružené u dětí zdravotně
postižených.
Kurz je určen primárně asistentům pracujícím v MŠ a na 1. stupni ZŠ.
• Konkrétní popis projevů – podrobná charakteristika - 60 min
• Dítě s ADHD, ADD ve škole i doma – chování dětí s ADHD a ADD- 60 min
• Konkrétní zásady práce s dítětem s ADHD z pozice asistenta – 60 min
• Spolupráce asistenta pedagoga s vyučujícím – 60 min
• Korekce nežádoucího chování – 60 min
• Kazuistiky z praxe, diskuze nad konkrétními otázkami – 60 min
Určeno komu:

asistentům pedagoga

Číslo akce:

4135

Číslo akreditace:

50056/2012-201-1017

Termín konání:

pondělí 13. 4. 2015 od 12.30 h do 18.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Lenka Bínová

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

3. dubna 2015

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

asistentům pedagoga

Číslo akce:

4136

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

pondělí 11. 5. 2015 od 14.00 h do 18.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Lenka Bínová

Cena pro pedagogy:

550 Kč

Cena pro ostatní:

670 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

4. května 2015

Rozvíjení smyslového vnímání u dětí předškolního věku jako prevence
SPU
Obsah:
Seminář pro pedagogické pracovníky MŠ a 1. ročníku ZŠ seznamující s preventivními
opatřeními pro specifické poruchy učení a úspěšné zvládnutí školního učiva.
1. Vztah smyslového vnímání a specifických poruch učení
2. Obecné zásady reedukace percepčních poruch
3. Zrakové vnímání
1. Nácvik orientace v prostoru
2. Nácvik pravolevé orientace
3. Nácvik správného pohybu očí zleva doprava
4. Nácvik zrakového rozlišování
1. Rozlišení barev, velikosti, tvaru
2. Rozlišení figury a pozadí
3. Rozlišení podobných a stranově odlišných tvarů
4. Zraková analýza a syntéza
5. Rozvoj zrakové paměti
4. Sluchové vnímání
1. Nácvik naslouchání a vnímání různých zvuků
2. Nácvik sluchové orientace v prostoru
3. Nácvik sluchového rozlišování
4. Vnímání a reprodukce rytmu
5. Sluchová analýza a syntéza
6. Rozvoj sluchové paměti
Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti
prevence a reedukace specifických poruch učení. Cílem této vzdělávací akce je
účastníkům zprostředkovat náměty na zábavná cvičení a hry pro reedukaci percepčních
poruch u dětí předškolního věku a mladšího školního věku. Část semináře bude
věnována obecným zásadám reedukativního přístupu a problematice SPU. Téma
semináře budou dokreslovat kazuistiky z praxe přednášejícího.
Určeno komu:

pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ

Číslo akce:

4138

Číslo akreditace:

MSMT 39381/2012-201-808

Termín konání:

středa 15. 4. 2015 od 13.30 h do 18.15 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Renata Abrahamová

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

8. dubna 2015

Úspěšný nástup do ZŠ. Zásady efektivní domácí přípravy.
Volnočasové aktivity.
Obsah:
Jak co nejvíc usnadnit prvňáčkovi úspěšný start v základní škole?
Témata:
1. hodina – Zamyšlení nad školní zralostí, rizika při zaškolení nezralého dítěte (psychická
zátěž, psychosomatizace stresu apod.
2. hodina – Jak by měl vypadat denní režim předškoláka a prvňáka, vhodné volnočasové
aktivity, nesoutěživé aktivity
3. hodina – Zásady efektivní domácí přípravy (kdy se učit, jak rozdělit přípravu na kratší
úseky, střídání aktivit, zásady psychohygieny)
4. hodina – Uzpůsobení pracovního prostředí pro prvňáčka (stůl, osvětlení, vhodná židle),
zajištění vhodných pracovních potřeb pro praváky a pro leváky (tužky, nůžky, pastelky
apod.)

5.

hodina – Spolupráce učitele s rodiči, nastavení vzájemné spolupráce a podpory

Určeno komu:

učitelům MŠ a 1. třídy ZŠ

Číslo akce:

55796

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

27. 4. 2014 ve 14.00 h

Místo konání:

Břeclav, 17. listopadu 1a

Lektor:

Mgr. Renata Abrahamová

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Poznámka:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

21. dubna 2014

PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY, ENVIROMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Pokus v přírodovědě a jeho využití ve výuce
Obsah:
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 pokuds pro žáka a evaluovat jeho práci pomocí
dotazníku a pozorování žáka.
Určeno komu:

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

Číslo akce:

4220

Číslo akreditace:

43214/2013-1-1001

Termín konání:

21. 4. 2015 od 13.00 do 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

Křížem krážem zeměpisem aneb inspirace pro učitele
Obsah:
Cílem je poskytnout vyučujícím zeměpisu na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií
soubor her, námětů a motivačních technik a netradičních způsobů výuky, které by ji mohly
obohatit. Zeměpis všude kolem nás, motivace, Přípravy na hodinu, bloková výuka, fáze hodiny,
netradiční způsoby výuky, motivační náměty, Moderní zeměpis – aktivní žáci, Žákovské
projekty, exkurze, školy v přírodě, SEV, terénní cvičení, kroužky, zeměpisné hry, adopce na
dálku, geocashing, Didaktická technika v zeměpise, Použití interaktivní tabule, zpětný
projektor, internet, GIS, www.stránky, Jak nevyhořet, Spolupráce s kolegy a předměty,
neobjevujme Ameriku – mnoho výborných materiálů existuje, Jak sehnat pomůcky a peníze,
Šablony, granty, projekty, Klima třídy a školy, Pohoda ve třídě a sborovně, vztahově adaptační
hry a pobyty, HAHA dny, Něco navíc, VV testy, CLIL, pomůcky, učebnice, časopisy, literatura,
Evaluace, komunitní kruhy, náladoměry, hodnocení aktivit, zpětná vazba
Určeno komu:

učitelům zeměpisu na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých
gymnázií

Číslo akce:

4239

Číslo akreditace:

39381/2012-201-808

Termín konání:

13. 5. 2015 od 9.00 do 16.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Roman Burda

Cena pro pedagogy:

730 Kč

Cena pro ostatní:

890 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

30. dubna 2015

SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY
Moderní aktivizační metody ve výuce humanitních předmětů na 2. st.
ZŠ a SŠ
Obsah:
V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE NAPOSLED.
• Program představí moderní metody práce s textem:
• Minutový test
• Predátor – oběť - zachránce (učitelova práce s komunikačními rolemi)
• Alfa box
• INSERT + Pětilístek
• Kooperativní bingo
• Ano - ne
• Dvojitý zápisník + Poslední slovo patří mně
• Pyramida údajů
Účastník semináře si nové metody osvojí, pozná a vyzkouší si je na sobě, společně je
analyzuje, pojmenovává pozitiva či rizika jednotlivých metod a nachází vhodná témata, s nimiž
by mohl ve vlastních třídách pracovat.
Určeno komu:

učitelé 2. st. ZŠ, SŠ

Číslo akce:

3967

Číslo akreditace:

MSMT 34058/2013-1-785

Termín konání:

středa 8. 4. 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:

1. dubna 2015

ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA
Protikorupční programy a jejich praktická realizace
Obsah:
Systém řízení korupčních rizik
• úvod do problematiky boje proti korupci (doporučení OECD a RE)
• úloha vnitřní kontroly a její dokumentace
• identifikátory protikorupčního jednání
• trestně právní dopady protiprávního jednání (zákon o trestní odpovědnosti právnických osob)
• rizika při zavádění protikorupčních opatření a jejich minimalizace
• přehled a struktura oblastí a procesů s nejvyšším korupčním potenciálem ve veřejné správě
• zjišťování míry korupčního ohrožení
Přijímání preventivních a represivních opatření
• etické kodexy zaměstnanců a jejich vymahatelnost
• ochrana oznamovatelů korupčního jednání
• rozfázování rozhodovacích procesů
• zajištění účinných zpětnovazebních mechanizmů
Cvičení
• Praktické
příklady
protiprávního
jednání
státních
úředníků
a
jeho
důsledky
Ing. Bc. Jiří Vokřál – lektor protikorupční problematiky, individuálního managementu,
minimalizace vzniku nezvyklých situací, řešení mimořádných událostí, vyjednávání, asertivita
aj.. Praxe u Policie ČR 18 let.
Určeno komu:

pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Číslo akce:

4244

Číslo akreditace:

v jednání

Termín konání:

30. 3. 2015 od 13.00 do 16 h

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Ing. Jiří Vokřál

Cena pro pedagogy:

cena bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

26. března 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.
Určeno komu:

vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

Číslo akce:

55781

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

1. 4. 2015 od 9.00 do 13.00 h

Místo konání:

Břeclav, 17. listopadu 1a

Lektor:

PhDr.Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

25. března 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 vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Číslo akce:

4221

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

7. 4. 2015 od 8.30 do 12.30 h

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

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

Efektivní komunikace aneb jak se domluvit
Obsah:
1. Přehled hlavních komunikačních dovedností, principy komunikace (projekce, empatie,
zpětná vazba, aktivní naslouchání, “zlatá pravidla“ komunikace).
2. Efektivní přenos informací – komunikační šumy a co proti nim.
3. Verbální, neverbální a paraverbální komunikace. Dovednost čtení neverbálních signálů.
Dovednost přesvědčivého vystupování.
4. Interaktivní cvičení na zpětnou vazbu – co to je zpětná vazba a jak ji vyjadřovat.
5. Profesionální komunikace – co, kdy, jak a proč.
6. Psycholingvistika, aneb umění diplomatické mluvy.
7. Test komunikačních typologie – interaktivní výklad.
8. Ukázka tréninku komunikačních dovedností.
9. Ukázka tréninku zpětné vazby – praktické kolečko s účastníky, sdělování zpětné vazby,

modelové situace z praxe.
10. Ukázka tréninku efektivní komunikace – situační úkoly z praxe – komunikace s dětmi,
jejich rodiči, komunikace s kolegy – modelové situace.
Účastníci se seznámí s komunikačními technikami, s principy verbální a neverbální
komunikace, s technikami, které se dají využít pro efektivní využívání komunikačních
dovedností ve školské praxi, vyzkoušejí si techniky a metody efektivní komunikace přímo
v průběhu semináře a získají zpětnou vazbu na své komunikační dovednosti – na své silné
a slabé stránky i případná rizika.
Určeno komu:

pro pedagogické pracovníky MŠ a 1. a 2. stupně ZŠ

Číslo akce:

4234

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

20. 4. 2015 od 9.00 do 15.00 h

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Bc. Jana Vávrová

Cena pro pedagogy:

cena bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

13. dubna 2015

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

pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Číslo akce:

55740

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

středa 22. 4. 2015 od 13.00 do 16.15 h

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

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

Cena pro pedagogy:

420 Kč

Cena pro ostatní:

510 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

15. dubna 2015

Autorské právo ve školní praxi
Obsah:
Základy autorských práv a práv souvisejících, Základní legislativa a její aplikace ve školské
praxi, Řešení praktických situací v oblasti školství v souvislosti s ochranou autorských práv,
Školní dílo, zaměstnanecké dílo, licenční smlouvy a další užití autorských práv, On –line užití
autorských děl v prostředí internetu
Určeno komu:

učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogové volného času a ZUŠ

Číslo akce:

4246

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

20. 5. 2015 od 13.00 do 16.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Leoš Bednář

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

6. května 2015

TV A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Zumba jako vyučovací hodina i jako prostředek k rozcvičení
Obsah:
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 latinsko-americkou hudbou
a nabízí způsob, jak využít tohoto moderního trendu k rozcvičení a zahřátí organismu před
vlastní hodinou TV. Obsah semináře – t eorie: 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 a SŠ

Číslo akce:

4192

Číslo akreditace:

1903/2014-1-159

Termín konání:

31. 3. 2015 od13.30 do16.30 h

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:

obratem

Zdravotník zotavovacích akcí
Obsah:
Program bude realizován v souladu s platnou novelou vyhlášky č.106/2001 Sb., o hygienických
požadavcích na zotavovací akce pro děti a mládež.Kurz má 40 vyučovacích hodin, na závěr je
ústní zkouška. Platnost osvědčení pro pedagogické pracovníky je trvalá: Základy stavby a
funkce lidského těla. První pomoc –teorie. První pomoc –praktická část. Péče o nemocné.
Základy zdravotnické dokumentace. Práce a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí. Hygiena
a epidemiologie.
Určeno komu:

učitelům MŠ, ZŠ. SŠ

Číslo akce:

4295

Číslo akreditace:

MSMT 29716/2014-1-819

Termín konání:

sobota 11. 4. 2015 od 9.00 do 13. 00 h,
pondělí 13. 4. 2015 od 8.30 do 13.30 h,
úterý 14. 4. 2015 od 8.30 do 13.30 h,
sobota 18. 4. 2015 od 9.00 do 13.00 h,
pondělí 20. 4. 2015 od 9.00 do 13.30 h zkoušky

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Božena Miklósyová

Cena pro pedagogy:

2.300 Kč

Cena pro ostatní:

2.790 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

31. března 2015

Zlepšení pohybových schopností dětí netradiční metodou pomocí
bodyzorbů
Obsah:
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 sty. 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. i 2. stupně ZŠ, učitelům SŠ, vedoucím kroužků

Číslo akce:

4193

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

pondělí 13. 4. 2015 pro SŠ, případně pro 2. stupeň ZŠ od 13.00 do
16.00 h
středa 15. 4. 2015 pro 1. stupeň ZŠ a spec. školy od13.30 do 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

Balanční cvičení (rovnovážná a vyrovnávací)
Obsah:
Rovnovážná a vyrovnávací cvičení bez pomůcek pro aktivaci hlubokého stabilizačního systému
páteře, cvičení s balančními pomůckami – overball, cvičení s balančními pomůckami – fit ball,
nové trendy z fitness.
Určeno komu:

učitelům TV 1. i 2. stupně ZŠ - akce 4298, učitelům 2. stupně ZŠ a
SŠ - akce 4300

Číslo akce:

4298, 4300

Číslo akreditace:

1903/2014-1-159

Termín konání:

akce 4298 – úterý 28. 4. 2015 od 13.00 do 17.30 h
akce 4300 – úterý 5. 5. 2015 od 13.00 do 17.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Yvona Rutarová

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:

14. dubna 2015

Výchova ke zdraví – Moderní trendy ve školním stravování
Obsah:
Zdravá výživa jako předpoklad harmonického vývoje dítěte a udržení dobré kondice a prevence
civilizačních nemocí v dospělosti. Školní stravování = plnohodnotná výživa i výchova ke
stravovacím návykům. Změny ve skladbě potravin, úpravách pokrmů, stravovacích návycích
a jejich důsledků. Výběr potravin – nutriční hodnota, spotřební koš. Moderní technologie =
zachování nutriční hodnoty a předcházení vzniku nutričních látek. Srovnání špatní a moderní
úprava pokrmů, změny nutriční hodnoty.
Určeno komu:

učitelům MŠ, ZŠ, SŠ

Číslo akce:

4240

Číslo akreditace:

MSMT 29716/2014-1-819

Termín konání:

pátek 22. 5. 2015 od 9.00 do 14.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

RNDr. Ludmila Oliveriusová, CSc.

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

11. května 2015

UMĚNÍ A KULTURA
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

Výtvarná dílna: Malujeme na sklo a porcelán
Obsah:
V rámci kurzu určeného pro pedagogy základních škol se seznámíme s malbou na porcelán a
jejími technikami - malba barvou na porcelán, fixou či tupování. Ukážeme si, jak lze z
obyčejného hrnku vytvořit originální kousek. Vůbec nezáleží na tom, zda umíte či neumíte
malovat, společně se totiž naučíme jednoduché triky jak a kam na porcelán umístit požadovaný
vzor a jak jej následně namalovat. Součástí kurzu bude i ukázka smaltování lžičky a její
následné dozdobení. Z kurzu si odnesete nejen tipy a triky na malování na porcelán a
smaltování, ale i vlastnoručně zhotovený hrneček a lžičku.
Určeno komu:

Učitelům ZŠ, ŠD, vychovatelům DM, vedoucím výtvarných kroužků
a ostatním zájemcům

Číslo akce:

4158

Číslo akreditace:

50056/2012-201-1017

Termín konání:

pondělí 20. 4. 2015 od 14.00 h do 17.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Hana Procházková

Cena pro pedagogy:

500 Kč

Cena pro ostatní:

610 Kč

Poznámka:

S sebou: hrníček světlejší barvy jednobarevný, širší lžička

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

13. dubna 2015

Témata a projekty: Netradiční techniky s tradičními materiály ve
výtvarné výchově. Origami – oblíbené skládání papíru
Obsah:
Tato japonská oblíbená zábava s papírem je skvělým prostředkem, jak rozvíjet jemnou motoriku
dětí, prostorovou představivost a smysl pro řád a pečlivost. V kurzu se seznámíte
s nejjednoduššími skládankami, skládankami pohybovými, modulárními i s těmi, které jsou
zcela funkční. Vyzkoušíte si práci se speciálními japonskými papíry, ale i s papíry, které je
mohou nahradit. Zkusíme skládat z papírů různých velikostí a ukážeme si, které skládanky
můžeme použít pro vánoční výzdobu i dárečky, co se hodí na jarní období a co nás potěší třeba
na výletě nebo čím se můžeme zkrášlit, kterou skládankou ozdobíte podzimní čas. Uvidíte
velké množství ukázek, tipů a návodů, které krok po kroku projdeme, vyzkoušíme. Z kurzu si
odnesete velkou zásobnici tištěných předloh, které můžete využít při práci s dětmi.
Určeno komu:

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

Číslo akce:

4159

Číslo akreditace:

21844/2013-1-582

Termín konání:

pondělí 27. 4. 2015 od 12.00 h do 17.00 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: ostré nůžky, máte-li knihařský kostěný nožík na
uhlazování skladů, fotoaparát, pevnou krabičku na výrobky

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

20. dubna 2015

Výtvarná dílna pro MŠ – Ilustrace
Obsah:
Seminář je zaměřen na rozvíjení kreativity v oblasti uchopení daného tématu. Je určen pro
učitele MŠ a jeho náplní je ukázat jak efektivně dosáhnout hrou a zábavnou formou
požadovaného výsledku. Především se jedná o rozvíjení fantazie a motoriky u dětí. Jde nám o
to, aby si hrály.
Budeme ilustrovat pohádky. Techniky zvolíme dle výběru pohádky. Je zde prostor od kresby až
po animovaný nebo hraný film.
Určeno komu:

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

Číslo akce:

4160

Číslo akreditace:

50056/2012-201-1017

Termín konání:

středa 6. 5. 2015 od 8.30 h do 11.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Mgr. Libor Bartoš

Cena pro pedagogy:

500 Kč

Cena pro ostatní:

610 Kč

Poznámka:

S sebou: hadřík na ruce, pokud potřebujete rukavice, pracovní
oblečení, fotoaparát

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

27. dubna 2015

Výtvarná dílna: Korálkování
Obsah:
Pro ty, kteří mají rádi kouzla z korálků, doporučujeme kurz, ve kterém se naučíme šití korálků,
techniku Herringbone - steh ze čtyř korálků. Šitá šňůra korálků vytváří zajímavou strukturu,
která připomíná rybí kost.
Určeno komu:

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

Číslo akce:

4161

Číslo akreditace:

50056/2012-201-1017

Termín konání:

pondělí 18. 5. 2015 od 8.30 h do 11.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Mgr. Alena Smrčková

Cena pro pedagogy:

500 Kč

Cena pro ostatní:

610 Kč

Poznámka:

S sebou: fotoaparát

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

11. května 2015

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ PRVNÍHO STUPNĚ ZŠ
Nové postupy při výuce pravopisu
Obsah:
Zaměřeno na efektivní metodické postupy výuky pravopisných jevů 1. stupně. Tematický plán
pravopisného učiva od 1. do 5. ročníku ZŠ. Indikátory kvality jednotlivých pravopisných jevů
Efektivní metody a postupy při výuce jednotlivých pravopisných jevů napříč 1. stupněm, aneb
jak dítěti usnadnit výuku? Kritéria a způsoby hodnocení Vzdělávacím cílem je: 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. stupně ZŠ

Číslo akce:

4291

Číslo akreditace:

v řízení

Termín konání:

8. 4. 2015, od 13.00 do cca 17.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PaedDr. Hana Mühlhauserová

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

1. dubna 2015

Výukové metody, bez kterých se na 1. stupni neobejdeme
Obsah:
Zaměřeno na výuku ČJ, prvouky, přírodovědy a vlastivědy na 1. stupni TEORETICKÁ ČÁST:
Výukové metody a jejich dělení, které metody „fungují“ a proč, naše požadavky na efektivní
metodu výuky. PRAKTICKÁ ČÁST: Pochopit cíl, postup i uplatnění každé metody a vyzkoušet
si ji na konkrétním tématu některého vyučovacího předmětu. Hledat další náměty k využití
představených metod.
Metody pro získávání informací: expertní skupiny, skládankové učení, I.N.S.E.R.T.
Metody pro sdílení informací sněhová koule, obíhající flipy
Metody pro zaznamenávání informací: pětilístek, myšlenková mapa
Určeno komu:

učitelům 1. stupně ZŠ

Číslo akce:

4293

Číslo akreditace:

v řízení

Termín konání:

13. 4. 2015, od 13.00 do cca 17.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PaedDr. Hana Mühlhauserová

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

7. dubna 2015

Aktivizační metody a formy práce v hodinách matematiky na 1. stupni
ZŠ
Obsah:
Účastníci semináře se seznámí a vyzkouší si didaktické hry ke zvyšování kultury numerického
počítání, rozvíjení sociálních a komunikativních dovedností žáků, koncentrace pozornosti,
tréninku paměti, aktivizace myšlenkového a rozumového úsilí apod., a to částečně formou
zážitkového učení. Obohatí své portfólio o hry, které jsou nenáročné na realizaci i dostupný
materiál a umožňují rozmanitost forem práce se zajištěním zpětné vazby a uplatněním
mezipředmětových vztahů. Náměty a charakteristika her vycházejí ze vzdělávacích cílů tohoto
předmětu i věkových a individuálních schopností a zvláštností žáků. Činnosti sledují i účinnou
motivaci a zefektivnění vyučování zapojením všech žáků.
1. Nácvik numerace.
2. Procvičování základních početních operací.
3. Aktivizace a podněcování logického a kombinatorického uvažování.
4. Rozvíjení představivosti a tvořivosti v hodinách matematiky.
Určeno komu:

učitelům 1. stupně ZŠ

Číslo akce:

55723

Číslo akreditace:

MSMT-2475/2013-201-128

Termín konání:

pondělí 20.4.2015 od 13.00 do 17.00 h

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

RNDr. Eva Krejčová, CSc.

Cena pro pedagogy:

640 Kč

Cena pro ostatní:

775 Kč

Poznámka:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

13. 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:

24. 3. 2015 od 8.30 do 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:

obratem

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:

22. 4. 2015 od 8.30 do 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

Tvoření ve školní družině (nejen pro ŠD!!)
Obsah:
"ROČNÍ OBDOBÍ JEDNODUŠE A RYCHLE"
Na semináři s tvořivou dílnou přivítáme jaro, zahřeje nás sluníčko, zbarvíme podzim a dýchne

na nás i zima. Pracovat budeme s různými materiály, ukážeme si jednoduché výtvarné techniky
a vyzkoušíme si je.
Účastníci si přinesou:
• psací potřeby
• nůžky
• lepidlo
• 2 papírové talířky
• 2 ruličky od toaletního papíru
• popřípadě fotoaparát ( součástí budou ukázky dětských prací )
Určeno komu:

pro vychovatele ŠD, ale i pro ostatní zájemce

Číslo akce:

55788

Číslo akreditace:

MSMT-17775/2014-1-598

Termín konání:

9. 4. 2015 od 8.30 do 11.30 h

Místo konání:

Břeclav, 17a

Lektor:

Radka Drlíková

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

1. duben 2015

STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
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:

zahájení 27. 4. 2015, ukončení 9. 12. 2015

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

kolektiv lektorů

Cena pro pedagogy:

11.000 Kč

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

20. dubna 2015

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.
Studijní program je rozdělen do tří semestrů, z toho je 200 hodin přímé výuky prezenční formou
a 50 hodin praxe formou jednodenních stáží. V rámci prvního semestru vypracují účastníci
studia práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence sociálně
nežádoucích jevů a na závěr studia každý účastník vypracuje závěrečnou práci na zvolené
téma. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou před komisí. Skládá se z obhajoby
závěrečné práce a z ověření znalostí účastníka. Absolvent po obhájení závěrečné práce
a úspěšném složení zkoušky získává osvědčení o absolvování studia.

Určeno komu:

Pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo by chtěli
vykonávat funkci školního metodika prevence.

Číslo akce:

4179

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

zahájení 10. 4. 2015, ukončení v dubnu 2016

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

kolektiv lektorů

Cena pro pedagogy:

18.000 Kč

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

7. dubna 2015

Studium pro asistenty pedagoga
Obsah:
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.
Tento studijní program 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.
Určeno komu:

viz obsah

Číslo akce:

4196

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

zahájení 10. 4. 2015, ukončení 27. 11. 2015

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

kolektiv lektorů pod vedení PaedDr. Petra Hanáka, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

7.000 Kč

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

obratem

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: ……………………………….

