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CIZÍ JAZYKY A LITERATURA
Angličtina pro ty, které učení nebaví
Obsah:
Tematicky uspořádané hodiny naučí učitele, jak s minimální intervencí dosáhnout hodiny, kdy
jsou žáci zaujati daným úkolem, na kterém pracují individuálně či ve skupinách a učí se
prezentovat výsledky své práce. Aktivity zahrnují práci s textem – atraktivní procvičování aktivit
zaměřených k soustředěnému poslechu, spontánnímu mluvení , plynulému čtení a psaní. Učitelé
se seznámí s několika způsoby, jak připravit přiměřené jazykové úkoly, jak zvýšit zájem žáků
o atraktivní činnosti, jak vstřebat a upevnit základní gramatická pravidla a zvýšit osobní zaujetí
pro práci na úkolu. Využitím běžně dostupných materiálů, například těch, které mají k dispozici
v učebnicích, ale hlavně jejich jednoduchou adaptací a další zpracováním umožní dětem lépe
a důkladněji procvičit dané učivo. Aktivity jsou zaměřené na nenásilné procvičování textu,
upevňování frází, porozumění obsahu sdělení i vlastní produkci anglického textu,
k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových
řečových struktur. Poznatky přímo z praxe pomáhají méně zkušeným učitelům. Kurz je doplněn
mnoha dalšími podpůrnými materiály a také návody, jak jednoduše vyrobit vlastní pracovní
listy, zaměřené přesně na žádoucí učivo.
Určeno komu:

učitelům 2. stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií

Číslo akce:

4072

Číslo akreditace:

MSMT-17775/2014-1-598

Termín konání:

26. 5. 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:

19. května 2015
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v různých
předmětech
Obsah:
Klíčovým tématem tohoto setkání je rozvoj čtenářské gramotnosti a čtení s porozuměním.
Společně se podíváme na to, jaké dovednosti má dobrý čtenář. Na ukázkách konkrétních metod
aktivního učení zaměřených na práci s texty budeme tyto dovednosti analyzovat a navrhovat,
jak je hodnotit a vyhodnocovat. Každý účastník obdrží sadu v yzkoušených metod práce s texty
v elektronické podobě.

pojmenovat alespoň 10 dílčích čtenářských dovedností

pojmenovat alespoň 5 metod práce s texty

analyzovat praktickou ukázku směrem k rozvíjení čtenářských dovedností

navrhnout různá zadání úkolu pro práci s předloženým textem
Určeno komu:

pedagogům ZŠ a SŠ

Číslo akce:

4346

Číslo akreditace:

MSMT 34058/2013-1-785

Termín konání:

21. 5. 2015 od 9.00 do 15.30 h

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Mgr. Jiří Hruška

Cena pro pedagogy:

900 Kč

Cena pro ostatní:

1090 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

14. května 2015
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INFORMATIKA
Čtení odborných textů s využitím ICT
Obsah:
aneb jak pomoci učitelům, žákům zpřehlednit množství toků informací
 klíčová slova a jejich zvýrazňování, psaní poznámek online
 grafické organizéry (vysvětlení pojmů, vztah k dlouhodobé paměti)
 jednotlivé možnosti struktury textu (popis, srovnání, s ekvence, 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 5. 5. 2015 od 14.00 do 16.15 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Ludmila Kovaříková

Cena pro pedagogy:

650 Kč

Cena pro ostatní:

790 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

28. dubna 2015

MS Excel 2010 pro pedagogy II
Obsah:
Kurz vhodný pro prohloubení znalostí a d ovedností pro vytváření dokumentů v aplikaci Excel
cíleně zaměřené na potřeby pedagogů – zefektivnění a zpestření výuky.
 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, souh rnné
výpočty pomocí kontingenčních tabulek.
 Makro – vytvoření, uložení, využití.
Předpokládá se základní uživatelská znalost Excelu, není určeno úplným začátečníkům.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům

Číslo akce:

4191

Číslo akreditace:

MSMT 39381/2012-201-808

Termín konání:

středa 6. 5. 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
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Uzávěrka přihlášek:

29. dubna 2015

Tvoříme výukový videonávod
Obsah:
Kurz, který naučí vytvářet kvalitní videa, minimalizace zásadních chyb.
 využití videonávodu ve vzdělávání – úvod, trendy, teoretické základy, typy, zdroje
 metodika tvorby vlastních videonávodů
 postup práce, požadavky, videotutorial, technické prostředky, vybavení, softwar
 postup tvorby videonávodu
 kriteria pro úpravu – střih, zvuk, využití fotografií, 2D a 3D animace, další techniky
 možnosti publikování videonávodu, seznámení s prostředím pro webináře (využití
videonávodu při této formě výuky)
 využití mobilních zařízení, dotykových zařízení, tabletů
 zařazení videonávodu do výuky
 videonávod prakticky – natáčení krátkých návodů s kamerou a úprava
Určeno komu:

pedagogům 1. a 2. st. ZŠ, SŠ a G

Číslo akce:

4113

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

pondělí 11. 5. a 18. 5. 2015 od 14.00 do 18.45 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Josef Mach

Cena pro pedagogy:

1.500 Kč

Cena pro ostatní:

1.820 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

4. května 2015

Svět elektronických knih
Obsah:
Elektronická kniha vám nechybí, dokud ji nezkusíte.
 co je to elektronická kniha – výhody a nevýhody
 formáty elektronických knih, jejich otevřenost, uzavřenost, vzájemná převoditelnost
 správa elektronické knihovny v progra mu Calibre – import, export, převod knih,
organizace knihovny, vyhledávání a čtení knih v prostředí programu
 kde získat elektronické knihy – volně dostupné knihy a jak je získat
 nejznámější české a zahraniční obchody s e -knihami
 DRM a sociální DRM v e-knihách
 čtečky e-knih, jejich typy, výhody a nevýhody
Určeno komu:

pedagogům 1. a 2. st. ZŠ, SŠ a G

Číslo akce:

4113

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

úterý 12. 5. 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
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Uzávěrka přihlášek:

5. května 2015
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PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE
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 reagov at 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:

MSMT 10708/2014-1-374

Termín konání:

čtvrtek 21. 5. 2015 od 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:

11. května 2015

Puberta – postrach rodiny i školy
Obsah:
Puberta je obdobím procesu hormonálních, fyzických a psychických změn, kdy se dítě mění na
dospělého člověka. Je zkouškou trpělivosti rodičovské i všech ostatních osob, které se na
výchově i vzdělávání těchto jedinců podílejí. Chování „puberťáků“ se jeví podivné, často až
extrémní, nepředvídatelné, téměř nepochopitelné. Seminář je rozpracován do těchto témat:

Typické projevy puberty - zvýšená kritičnost k autoritám, zpochybňování zažitých
norem, hledání vlastní pravdy, hledání sebe sama, zvýšená nejistota, potřeba někam
patřit, zvýšený zájem o vzhled, problémy s hygienou a ošacením, potřeba
samostatnosti a svobody

Dospělí si musí v tomto období neustále uvědomovat, že musí dovolit dítě ti dospět,
ponechat mu potřebnou míru samostatnosti, zůstat však nablízku a v případě potřeby
zasáhnout citlivě, diplomaticky, neranit a nezradit.
Určeno komu:

pedagogům ZŠ a SŠ

Číslo akce:

4127

Číslo akreditace:

MSMT 29716/2014-1-819

Termín konání:

18. 5. 2015 od 12.30 do 15.30 h

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

PhDr. Lidmila Pekařová

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

11. května 2015
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PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY, ENVIROMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Křížem krážem zeměpisem aneb inspirace pro učitele
Obsah:
Cíl:
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
o Přípravy na hodinu, bloková výuka, fáze hodiny, netradiční způsoby výuky,
motivační náměty
 Moderní zeměpis – aktivní žáci
o Žákovské projekty, exkurze, školy v přírodě, SEV, terénní cvičení, kroužky,
zeměpisné hry, adopce na dálku, geocashing
 Didaktická technika v zeměpise
o Použití interaktivní tabule, zpětný projektor, internet, GIS, www.stránky
 Jak nevyhořet
o Spolupráce s kolegy a předměty, neobjevujme Ameriku – mnoho výborných
materiálů existuje
 Jak sehnat pomůcky a peníze
o Šablony, granty, projekty
 Klima třídy a školy
o Pohoda ve třídě a sborovně, vztahově adaptační hry a pobyty, HAHA dny
 Něco navíc
o VV testy, CLIL, pomůcky, učebnice, časopisy, literatura
 Evaluace
o Komunitní kruhy, náladoměry, hodnocení aktivit, zpětná vazba
Určeno komu:

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

Číslo akce:

4239

Číslo akreditace:

MSMT 39381/2012-201-808

Termín konání:

středa 13. 5. 2015 od 9.00 – 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:

5. května 2015
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ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA
DPH v praxi školských příspěvkových organizací –
základní modul
Obsah:
 Úvod: struktura daňové soustavy – přímé a nepřímé daně.
 Základní pojmy zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění
(předmět daně, daň na výstupu, daň na vstupu, o dpočet daně, vlastní daňová
povinnost, obrat (§ 4, § 6)).
 Stručný přehled osvobození od daně bez nároku na odpočet (§ 51, § 56, § 57, § 61).
 Obrat příspěvkové organizace. PO jako plátci daně, registrace k DPH (§ 4a, § 6, § 94, §
99).
 Základní zdanitelná plnění – dodání zboží a poskytnutí služby (§ 13 odst. 1, 2, § 14
odst. 1, 2)
 Uskutečnění plnění a vznik povinnosti přiznat daň na výstupu (§ 21)
 Daňové doklady (běžný a zjednodušený daňový doklad), vzory daňových dokladů (§26,
§ 29, § 30)
 Vystavování, uchovávání a evidence daňových dokladů (§ 28, § 35, § 100).
 Příklady na zjištění sazby daně, výpočet základu daně a částky daně (§ 36, § 47, § 48).
 Podmínky pro vznik nároku na odpočet DPH (§ 72, § 73, § 76).
 Nárok na odpočet DPH při registraci k DPH, příklad jeho výpočtu (§ 79).
 Krácení nároku na odpočet DPH (§ 76), příklad na výpočet koeficientu.
 Příklad na sestavení jednoduchého přiznání k DPH PO.
 Řádné, opravné a dodatečné přiznání k DPH.
 Shrnutí semináře, příklady praktického uplatnění ve škol ské PO, odpovědi na dotazy.
Určeno komu:

vedoucím pedagogickým pracovníkům, eko nomickým pracovníkům
všech typů škol

Číslo akce:

55794

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

pondělí 4.5.2015 od 8.30 do 13.00 h

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Ing. Pavla Dvořáková

Cena pro pedagogy:

850 Kč

Cena pro ostatní:

1.030 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

1. května 2015

Kontrolní činnost a kontrolní systém
Obsah:
Účastníci získají aktualizované potřebné vědomosti pro praktickou aplikaci v kontrolní činno sti.
Budou jim poskytnuty takové informace, které jim pomohou předcházet nedostatkům
v kontrolním systému své školy.
1. Úvod – význam a účel kontroly.
2. Vnitřní kontrolní systém orgánu veřejné správy (ÚSC, právnické osoby, příspěvkové
organizace zřízené ÚSC a další subjekty vyjmenované v § 2 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole, v platném znění) - předběžná, průběžná a následná řídicí kontrola.
3. Poruchy vnitřního kontrolního systému, povinnost přijetí opatření k nápravě (vyhodnocování
rizik, zpracování analýzy rizik, opatření k předcházení rizik, hospodárnost, efektivnost
a účelnost).
4. Nejčastější nedostatky ve vnitřní kontrole.
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5. Dotazy.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení

Číslo akce:

55754

Číslo akreditace:

MSMT-17775/2014-1-598

Termín konání:

středa 6. 5. 2015 od 8.00 do 12.00 hod.

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

JUDr. Zuzana Machalová

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:

1. května 2015

Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích
Obsah:
1. Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly
▪ zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška
▪ základní pojmy (orgán veřejné správy, vedoucí orgánu veřejné správy, příkazce operací,
správce operací a hlavní účetní)
▪ povinnosti ředitele školy při zajištění vnitřní kontroly
▪ řídící kontrola a interní audit
▪ transformace obecně platných postupů do vnitřní směrnice
2. Předběžná řídící kontrola
▪ schvalovací postupy dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole
▪ způsoby schvalování budoucích výdajů (limitovaný příslib, individuální příslib)
▪ možné personální problémy při zajištění předběžné kontroly
3. Průběžná a následná řídící kontrola
▪ plán kontrolní činnosti
Určeno komu:

vedoucím pracovníkům ve školství a ekonomům

Číslo akce:

4353

Číslo akreditace:

MSMT– 3214/2013-1-1001

Termín konání:

11. 5. 2015

Místo konání:

Blansko, náměstí Svobody 2

Lektor:

Ing. Petr Sikora

Cena pro pedagogy:

990 Kč

Cena pro ostatní:

1.200 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

4. května 2015

Vyjednávání
Obsah:
1. Základní pojmy (jednající strany, deklarované postoje x skutečné zájmy, BATNA, druhy
vyjednávání, fáze vyjednávání)
2. Můj postoj k vyjednávání a mé vyjednávací strategie
3. Příprava na vyjednávání
4. Průzkumná fáze a budování pozic
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5.
6.
7.
8.
9.
Cílem





Hra nabídek a protinabídek – vynesení požadavku, variování platnosti dohod, ústupky
si nechat zaplatit, …)
Páky vyjednavače a taktické postupy – aneb jak dostat své a zachovat vztah
Závěr vyjednávání – uzavírání stabilních dohod
Chyby během vyjednávání a jak se jich vyvarovat
Čtení neverbálních signálů během vyjednávání
semináře je:
Získat zdravý přístup k vyjednávání – vyjednávat je v pořádku. A když už vyjednávám,
snažím se vyjednat ne to, s čím je pouze spokojen(a), ale maximum možného
Dokázat se na vyjednávání strukturovaně a promyšleně připravit
Osvojit si návyk napřed mapovat terén, pak teprve vynášet nabídku
Zvládnout základní vyjednavačské postupy a taktiky

Určeno komu:

pro pedagogické pracovníky všech typů škol a školských zařízení

Číslo akce:

4235

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

11. 5. 2015 od 9.00 do 15.00 hod.

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Mgr. Jakub Šindler

Cena pro pedagogy:

900 Kč

Cena pro ostatní:

1.090 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

4. května 2015

Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky I.
Obsah:
Účastníci semináře obdrží stručný sylabus základních chyb vedoucích pracovníků a způsobů,
jak jim lze předcházet, dále přehled doporučené literatury k tématu. Seminář je koncipován jako
pracovní, využívá modelové situace a přístup orientovaný na řešení. Témata: • Osobnost
jedince a její vliv na úspěšnost či neúspěšnost ve vedoucí funkci:
- Vlastnosti, chování, charakter a temperament (ne žádoucí typologie).
- Znalosti a dovednosti, kompetence (nekompetentnost vedoucího).
- Motivace, hodnoty a postoje (demotivace podřízených pracovníků).
• Komunikační dovednosti:
- Verbální a neverbální komunikace a nejčastější chyby při komunikaci s po dřízenými
pracovníky, nedostatečná asertivita.
- Komunikace s problémovými typy podřízených pracovníků (nevhodné způsoby jednání).
- Hodnotící pohovor, zásady vedení hodnotícího pohovoru a jeho vliv na podřízeného při jejich
nedodržování (vč. nedostatečné pochvaly a ocenění).
- Nepříjemný pohovor s podřízeným (např. čemu se vyvarovat při jednání s rušitelem pracovní
morálky a vztahů na pracovišti apod.).
Určeno komu:

pro pedagogické pracovníky všech typů škol a školských zařízení

Číslo akce:

55755

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

úterý 12. 5. 2015 od 9.00 do 12.00 h

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Monika Fojtáchová

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:

5. května 2015
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Peněžní fondy v příspěvkových organizacích
Obsah:
• Zásady hospodaření příspěvkových organizací (PO):
- vymezení složek majetku
- náklady (výdaje), výnosy (příjmy) související s činností
- výsledek hospodaření a jeho použití
• Zdroje financování činnosti PO
- dotace a příspěvky na činnost z veřejných rozpočtů,
- vlastní výnosy z činnosti PO jako právnické osoby
• Hlavní činnost a hospodářská činnost, daňové povinnosti
• Peněžní fondy PO, tvorba a jejich použití podle zákona o rozpočtových pravidlech č.
250/2000 Sb:
- fond odměn
- fond kulturních a sociálních potřeb
- rezervní fond ze zlepšených výsledků hospodaření
- rezervní fond z ostatních titulů
- fond reprodukce majetku (investiční fond)
• Specifika hospodaření s FKSP
- rozpočet fondu
- tvorba fondu
- peněžní prostředky FKSP
- majetek pořízený z FKSP
- čerpání fondu podle vyhlášky 114/2002 Sb.
- složitější případy čerpání fondu na základě dotazů posluchačů.
Cílem tohoto semináře je informovat ředitele a jejich zástupce o problematice týkající se
peněžních fondů v příspěvkových organizacích a tím zajistit prevenci před případnými chybami
a z toho vyplývajícími sankcemi.
Určeno komu:

pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Číslo akce:

4285

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

14. 5. 2015 od 9.00 do 13.30 h

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Ing. Olga Hanzlová

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

7. května 2015

Nový občanský zákoník v praxi škol a školských zařízení
Obsah:
1. předmět úpravy a její základní zásady, jejich projevy a využití ve školské praxi,
2. nová právní terminologie a její aplikace ve školské praxi,
3. nový občanský zákoníku ve vztahu ke školským právním předpisům a dalším právním
předpisům důležitým pro činnost školy (např. zákoník práce, správní řád),
4. občanskoprávní skutečnosti – právní jednání a právní události; perfekce, existence,
zdánlivost, platnost a neplatnost, účinnost a neúčinnost právního jednání; instituty
promlčení a prekluze; právní domněnky a fikce; aplikace ve školské praxi,
5. fyzické osoby: zejména svéprávnost, deliktní způsobilost, rodičovství, osvojení,
opatrovnictví, pěstounství, ochrana osobnosti člověka,
6. právnické osoby: identifikace právnické osoby, orgány právnické osoby, jednání
právnické osoby, jednání právnické osoby; aplikace ve školské praxi,
7. zastoupení; využití ve školské praxi,
8. občanskoprávní odpovědnost, odpovědnost za škodu; nejčastější případy ve školské
praxi
9. závazkové vztahy, smlouvy typické pro školskou praxi,
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10. příklady dokumentů, rozbory konkrétních problematických situací.
Cílem semináře je seznámit vedoucí pracovníky škol a školských zařízení s dopady nového
občanského zákoníku v činnosti škol a školských zařízení, a to zejména v oblasti různorodých
vztahů s dětmi, žáky, studenty a jejich rodiči a v oblasti uzavírání smluv.
Určeno komu:

pro pedagogické pracovníky všech typů škol a školských zařízení

Číslo akce:

4235

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

21. 5. 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, e-mail hrusakova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Uzávěrka přihlášek:

14. května 2015

Vedení a facilitace porad
Obsah:
1. Druhy porad a doporučení pro vedení jednotlivých typů porad
2. Role na poradě: vedoucí porady, facilitátor, zapisovatel a další. Rozdíl mezi vedoucím
porady a facilitátorem.
3. Příprava na poradu pro jejího vedoucího i účastníky
4. Fáze porady a jejich náležitosti: úvod (definice cílů a pravidel debaty), analýza
problémů a návrhy řešení, výběr z řešení, závěr porady a po poradě
5. Role facilitátora a základní dovednosti facilitátora (naslouchání, dotazování, shrnování,
komentování dění, práce s emocemi)
6. Rozhodování ve skupině – přednosti a nevýhody jednotlivých mechanismu rozhodování
(rozhodne šéf, hlasování)
7. Základní techniky řešení problémů a kreativní práce při vedení porad (7 kroků řešení
problémů, brainstorming, metoda 6-ti klobouků)
8. Když to drhne – „rychloporadna“ obtížných situací, kterým v praxi vedoucí porad čelí
Cílem semináře je:
 Naučit se rozlišovat mezi typy porad a setkání a volit dle toho vhodný postup
 Podpořit strukturovanou přípravu na porady jak u vedoucích, tak i u účastníků porad
 Osvojit si základní moderátorské a facilitátorské dovednosti
 Inspirovat k uvážlivému „hraní si“ s vedením porad (co do formy porad a jejich
zinteraktivnění)
Určeno komu:

pro vedoucí pedagogické pracovníky všech typů škol a školských
zařízení

Číslo akce:

4236

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

25. 5. 2015 od 9.00 do 15.00 h

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Bc. Jana Vávrová

Cena pro pedagogy:

900 Kč

Cena pro ostatní:

1.090 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

18. května 2015
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Chyby vedoucích zaměstnanců a jejich důsledky I.
Obsah:
Seminář je koncipován jako pracovní, využívá modelové situace a přístup orientovaný na
řešení.
Témata:
Osobnost jedince a její vliv na úspěšnost či neúspěšnost ve vedoucí funkci:
 Vlastnosti, chování, charakter a temperament (nežádoucí typologie).
 Znalosti a dovednosti, kompetence (nekompetentnost vedoucího).
 Motivace, hodnoty a postoje (demotivace podřízených pracovníků).
Komunikační dovednosti:
 Verbální a neverbální komunikace a nejčastější chyby při komunikaci s podřízenými
pracovníky, nedostatečná asertivita.
 Komunikace s problémovými typy podřízených pracovn íků (nevhodné způsoby jednání).
 Hodnotící pohovor, zásady vedení hodnotícího pohovoru a jeho vliv na podřízeného při
jejich nedodržování (vč. nedostatečné pochvaly a ocenění).
 Nepříjemný pohovor s podřízeným (např. čemu se vyvarovat při jednání s rušitelem
pracovní morálky a vztahů na pracovišti apod.).
Cílem semináře není seznámit se základními manažerskými pojmy (jejich znalost se
předpokládá), ale účastníci se seznámí s chybami, kterých se jako vedoucí pracovníci mohou
dopouštět při uplatňování svých manažerských a komunikačních dovedností. Včasná
identifikace případných manažerských chyb má význam pro úspěšné vedení lidí. Zvládnutí
manažerských dovedností je kontinuálním procesem a každý manažer musí být připraven se
stále učit, a být schopen sebereflexe.
Úvodní část programu se zabývá osobností manažera a nabízí exkurz o ne příliš vhodných
typech osobností pro vedoucí funkci. V dalších částech je klade důraz na důsledky nevhodné
a neefektivní komunikace s podřízenými pracovníky, nedostatek asertivní ho jednání, nevhodný
způsob jednání s problémovým typem podřízeného pracovníka, nedelegování úkolů na
podřízené.
Na téma volně navazuje odpolední seminář Chyby vedoucích zaměstnanců a jejich
důsledky II.
Určeno komu:

pro vedoucí pedagogické pracovníky všech typů škol a školských
zařízení

Číslo akce:

4281

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

27. 5. 2015 od 9.00 do 12.00 h

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Mgr. Monika Fojtáchová

Cena pro pedagogy:

500 Kč

Cena pro ostatní:

605 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

20. května 2015

Chyby vedoucích zaměstnanců a jejich důsledky II.
Obsah:
Seminář je koncipován jako pracovní, využívá aktivizační výukové metody, práce s modelovými
situacemi, práce ve skupinách. Témata:
 Time-managment (neefektivní využití pracovního času, neschopnost řídit svůj vlastní
čas, příznaky špatně řízeného času (vč. stresu).
 Delegování – nedostatky a chyby (neznalost technik delegování, přecenění schopností
podřízeného, nedůvěra v pracovníky, strach z podřízeného jako z konkurence,
nedostatečná kontrola, nejasné pokyny zadání úkolu či kritéria hodnocení apod.).
 Porada jako nástroj pro vedení lidí (nedostatky při organizování porad a jejich dopad na
průběh).
Cílem semináře není seznámit se základními manažerskými pojmy (jejich znalost se
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předpokládá), ale účastníci se seznámí s chybami, kterých se jako vedoucí pracovníci moh ou
dopouštět při uplatňování svých manažerských a komunikačních dovedností.
Účastníci vzdělávacího programu se také seznámí s důsledky neefektivního využití pracovního
času a s důsledky předem nepřipravených porad vedoucího pracovníka.
Účastníci semináře obdrží stručný sylabus základních chyb vedoucích pracovníků a způsobů,
jak jim lze předcházet, dále přehled doporučené literatury k tématu.
Téma volně navazuje na dopolední seminář Chyby vedoucích zaměstnanců a jejich
důsledky I.
Určeno komu:

pro vedoucí pedagogické pracovníky všech typů škol a školských
zařízení

Číslo akce:

4282

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

27. 5. 2015 od 13.00 do 16.00 h

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Mgr. Monika Fojtáchová

Cena pro pedagogy:

500 Kč

Cena pro ostatní:

605 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

20. května 2015

DPH v praxi školských příspěvkových organizací – pro
začátečníky
Obsah:
 Úvod: struktura daňové soustavy – přímé a nepřímé daně.
 Základní pojmy zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění
(předmět daně, daň na výstupu, daň na vstupu, odpočet daně, vlastní daňová
povinnost, obrat (§ 4, § 6)).
 Stručný přehled osvobození od daně bez nároku na odpočet (§ 51, § 56, § 57, § 61).
 Obrat příspěvkové organizace. PO jako plátci daně, registrace k DPH (§ 4a, § 6, § 94, §
99).
 Základní zdanitelná plnění – dodání zboží a poskytnutí služby (§ 13 odst. 1, 2, § 14
odst. 1, 2)
 Uskutečnění plnění a vznik povinnosti přiznat daň na výstupu (§ 21)
 Daňové doklady (běžný a zjednodušený daňový doklad), vzory daňových dokladů (§26,
§ 29, § 30)
 Vystavování, uchovávání a evidence daňových dokl adů (§ 28, § 35, § 100).
 Příklady na zjištění sazby daně, výpočet základu daně a částky daně (§ 36, § 47, § 48).
 Podmínky pro vznik nároku na odpočet DPH (§ 72, § 73, § 76).
 Nárok na odpočet DPH při registraci k DPH, příklad jeho výpočtu (§ 79).
 Krácení nároku na odpočet DPH (§ 76), příklad na výpočet koeficientu.
 Příklad na sestavení jednoduchého přiznání k DPH PO.
 Řádné, opravné a dodatečné přiznání k DPH.
Shrnutí semináře, příklady praktického uplatnění ve školské PO, odpovědi na dotazy . Dotazy
je možno posílat již nyní na email hrusakova@sssbrno.cz,
Seminář pro pokročilé bude vyhlášen na podzim 2015.
Určeno komu:

pro vedoucí pedagogické pracovníky i eko nomické pracovníky všech
typů škol s rozsáhlou hospodářskou činností

Číslo akce:

4185

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

2. 6. 2015 od 8.30 do 13.00 hod.

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Ing. Pavla Dvořáčková (audit, daně)
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Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

26. května 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:

středa 20. 5. 2015 od 13.00 – 16.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Leoš Bednář

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:

11. května 2015
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TV A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
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:

učitelé ZŠ, SŠ

Číslo akce:

4300

Číslo akreditace:

MSMT 1903/2014-1-159

Termín konání:

úterý 5. 5. 2015 od 13.00 – 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:

30. dubna 2015

Florbal a metodika jeho vyučování na školách
Obsah:
Teoretická část
 co je to florbal, historie a současnost florbalu v České republice
 materiální vybavení pro florbal
 výklad pravidel a úpravy do školního prostředí
 školní a mimoškolní soutěže
 metodika herních činností pro školního florbal
 vyučovací jednotka florbalu
Praktická část
 správné držení hokejky
 základní florbalový postoj
 driblink
 vedení míčku
 florbalová abeceda
 přihrávka
 střelba
 činnosti brankáře
 průpravné a modifikované hry
 kompenzační cvičení
Určeno komu:

učitele TV, vychovatele ŠD, pedagogům volného času

Číslo akce:

4210

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

5. 5. 2015, od 9.00 – 14.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Jiří Kysel

Cena pro pedagogy:

1.000 Kč
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Cena pro ostatní:

1.210 Kč

Poznámka:

sportovní úbor s sebou

Kontaktní osoba:

Michal Slezák, 543 423 052, slezak@sssbrno.cz

Uzávěrka přihlášek:

30. 4. 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 náv ycích 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:

učitelé MŠ, ZŠ, SŠ

Číslo akce:

4240

Číslo akreditace:

MSMT 29716/2014-1-819

Termín konání:

pátek 22. 5. 2015 od 9.00 – 14.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

RNDr. Ludmila Oliveriusová, CSc.

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. května 2015
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UMĚNÍ A KULTURA
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, vedou cím 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
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OSTATNÍ AKCE
Výchovný poradce – legislativa, povinná dokumentace
Obsah:
Seminář je určen učitelům, kteří vykonávají funkci výchovného poradce ve škole. Účastníci si
rozšíří povědomí o právních předpisech, které by měl každý výchovný poradce znát (získají
vědomosti a dovednosti, které se projeví především ve schopnostech aplikace pedagogiky
a psychologie do výchovného poradenství). Základním výstupem semináře je kom petence
kvalifikovaně vykonávat výchovné poradenství v celém rozsahu náplně práce v souladu
s Vyhláškou MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních, v platném znění.
Určeno komu:

výchovným poradcům

Číslo akce:

4313

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

22. 5. 2015 od 9.00 do 14.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Libuše Třískalová

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

15. května 2015

Time management
Obsah:
















Čas a jeho vnímání
Hospodaření s časem
Činitelé narušující hospodaření s časem
Čas a plánování
Další faktory při plánování
Cíle, priority, delegování
Asertivita ve vztahu k hospodaření s časem
Kritické situace
Strukturování společného času
Od hospodaření s časem k času pro život
Sebepoznání
Stanovení výchozího bodu (praktická cvičení + skupinová diskuse)
Principy a fáze Time Managementu 4. generace
Mentální mapy
Stresový management, nedostatek času jako stresový faktor

Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům MŠ, 1. i 2. st. ZŠ, G, SŠ, speciálních škol

Číslo akce:

4314

Číslo akreditace:

MSMT 39381/2012-201-808

Termín konání:

28. 5. 2015 od 9.00 do 15.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Lubomír Pelech

Cena pro pedagogy:
Cena pro ostatní:

850 Kč
1.030 Kč
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Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

21. května 2015

Nové metody a formy práce v odborných předmětech
a odborném výcviku
Obsah:
Program bude postavený na konstruktivistické peda gogice a třífázovém modelu učení (E-U-R).
Modelové hodiny a následné společné analýzy jednotlivých metod a postupů umožní jejich
následné využití v odborných předmětech i odborném výcviku.
Učitel se učí plánování a promýšlení učební látky a volbě vhodných učebních činností, metod,
strategií.
Určeno komu:

pedagogům SŠ

Číslo akce:

4349

Číslo akreditace:

MSMT 21844/2013-1-582

Termín konání:

8. 6. 2015 od 9.00 do 15.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Dana Forýtková

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. června 2015
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Závazné pokyny pro účastníky vzdělávacích programů
1)

Přihlašování na vzdělávací programy
Přihlašování je možné:

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
A.

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
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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: ……………………………….
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