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CIZÍ JAZYKY A LITERATURA
Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým
mluvčím pro středně pokročilé
Obsah:
V intenzivním kurzu účastníci prohloubí své komunikativní schopnosti a rozšíří aktivní slovní
zásobu s cílem se co nejvíce přiblížit vyšší jazykové úrovni. Vstupní znalostní úroveň účastníků
se předpokládá „středně pokročilí“ – podle evropského referenční rámce B1. Rozsah: 35
vyučovacích hodin intenzivní výuky AJ s rodilým mluvčím.
Určeno komu:

pro aprobované ale i pro jazykově neaprobované učitele, kteří
s jazykem přicházejí do styku při suplování, ale i pro obecnou potřebu
a ostatní zájemce

Číslo akce:

4366

Číslo akreditace:

MSMT 10708/2014-1-374

Termín konání:

středa 19. 8., čtvrtek 20. 8., pátek 21. 8., pondělí 24. 8. 2015 od 8.30
do 15.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Joseph Lee Hoffmann

Cena pro pedagogy:

3.000 Kč

Cena pro ostatní:

3.630 Kč

Poznámka:

Denně malé občerstvení (káva, čaj, voda) v ceně.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

21. června 2015

Jazykové kurzy AJ
Obsah:
V příštím školním roce budeme opět otevírat jazykové kurzy AJ různých úrovní od začátečníků
po pokročilé, které mají dotaci 60 vyučovacích hodin a probíhají v odpoledních hodinách vždy
2 vyučovací hodiny v období říjen až květen (případně červen). Kurzy budeme otevírat v Brně
i v našich pobočkách Blansku, Vyškově a ve Znojmě.
Určeno komu:

všem pedagogických pracovníkům škol a školských zařízení

Číslo akce:

Čísla akcí jednotlivých kurzů budou upřesněna.

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

říjen 2014 – květen 2015

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, Blansko, nám. Svobody 2, Vyškov, Brněnská 7,
Znojmo, Rudoleckého 25

Lektor:

Lektoři budou upřesněni u jednotlivých kurzů.

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Poznámka:

Předběžně hlásit se můžete
v zářijovém měsíčníku.

Kontaktní osoba:

Brno: Mgr. Ludmila Jarošová, jarosova@sssbrno.cz, PhDr. Zuzana
Sniegoňová, sniegonova@sssbrno.cz,
Blansko: Anna Skoupá, skoupa@sssbrno.cz,
Vyškov: Ing.Michal Slezák, slezak@sssbrno.cz,
Znojmo: Dana Kolštromová, kolstromova@sssbrno.cz

Uzávěrka přihlášek:

září 2015

již

nyní,

nabídka

bude

upřesněna

INFORMATIKA
Tablet jako pomocník učitele
Obsah:
Seminář je určen začátečníkům, kteří chtějí či potřebují s tabletem začít a přes hlavní
prázdniny si na něj zvyknout.
• 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.
Je doporučno přinést si na kurz vlastní tablet nebo na SSŠ lze tablet zapůjčit.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ a G

Číslo akce:

4379

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

pondělí 8. 6. 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:

1. června 2015

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL
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
- Rozlišení barev, velikosti, tvaru
- Rozlišení figury a pozadí
- Rozlišení podobných a stranově odlišných tvarů
- Zraková analýza a syntéza
- 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:

úterý 9. 6.2015 od 13.30 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:

2. června 2015

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE
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
- Rozlišení barev, velikosti, tvaru
- Rozlišení figury a pozadí
- Rozlišení podobných a stranově odlišných tvarů
- Zraková analýza a syntéza
- 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:

úterý 9.6.2015 od 13.30 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:

2. června 2015

ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA
Práva a povinnosti ředitele školy v kostce
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Seznámení s aktuální právní úpravou.
Práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů.
Práva a povinnosti vůči žákům.
Ředitel školy jako orgán státní správy.
Povinnosti v oblasti poskytování informací.
Povinnosti v oblasti vyřizování stížností.
Práva a povinnosti v oblasti hospodaření.
Povinnosti v oblasti trestního práva.
Povinnosti v oblasti autorských práv.
Práva a povinnosti ředitele školy jako součást interních směrnic školy.

Určeno komu:

ředitelům ZŠ, SŠ

Číslo akce:

55772

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

pondělí 1. 6. 2015 od 9.00 do 13.00 h

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

810 Kč

Cena pro ostatní:

980 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

1. června 2015

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

ředitelkám MŠ

Číslo akce:

55759

Číslo akreditace:

MSMT 16831/2012-353

Termín konání:

úterý 2.6.2015 od 8.00 do15.00 h

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

660 Kč

Cena pro ostatní:

800 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

2. června 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 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 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 základních škol a středních 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 h

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Ing. Pavla Dvořáková, auditorka

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

Výkon řídící kontroly v příspěvkových organizacích
Obsah:
• Princip řídící kontroly
• Pověření k řídící kontrole
• Limitovaný a individuální příslib
• Výkon řídící kontroly ve finančních a majetkových operací
• Doklad o provedení řídící kontroly
• Specifika řídící kontroly v různých organizacích
• Řídící kontrola a informační systémy
• Diskuze nad problematikou z praxe
Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s novým metodickým doporučením, vysvětlit
specifika pro výkon řídící kontroly a poskytnout praktický návod k výkonu řídící kontroly na
příkladech nejběžněji používaných typů finančních a majetkových operací. Součástí semináře
je diskuze nad problematikou praxe při výkonu řídící kontroly a sdílení dobré praxe.
Určeno komu:

pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Číslo akce:

4376

Číslo akreditace:

MSMT-43214/2013-1-1001

Termín konání:

15. 6. 2015 od 9.00 do 15.00 h

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Mgr. Michal Hájek

Cena pro pedagogy:

970 Kč

Cena pro ostatní:

1.174Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

8. června 2015

Doplňková činnost v příspěvkových organizacích
Obsah:
• Pravidla pro příspěvkové organizace zřizované ÚSC vyplývající ze zákona 250/2000
Sb. a pro státní PO ze zákona 218/2000 Sb.
• Kalkulace výkonů doplňkové činnosti
• Rozdělení společných nákladů na hlavní a doplňkovou činnost podle vnitřní směrnice
k hospodaření PO
• Provádění doplňkové činnosti v souladu s živnostenským zákonem
• Zobrazení doplňkové činnosti v účetní závěrce
• Použití výsledku hospodaření z doplňkové činnosti
• Doplňková činnost vstupuje do základu daně z příjmů právnických osob – výpočet
základu daně.
Cílem semináře je informovat ekonomy a účetní s pravidly pro provozování doplňkové činnosti
a ředitele PO o obsahu vnitřní směrnice k provozování doplňkové činnosti.
Určeno komu:

pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Číslo akce:

4335

Číslo akreditace:

v jednání

Termín konání:

16.6.2015 od 9.00 do 13.00 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:

9. června 2015

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

pro kuchařky, vedoucí stravování a ostatní zaměstnance školních
jídelen

Číslo akce:

4333

Číslo akreditace:

není akreditováno

Termín konání:

8. 6. 2015 od 13.30 do 17.30 h

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

MUDr. Eva Lysá

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

600 Kč, cena je vč. DPH

Poznámka:

účastníci obdrží potvrzení o absolvování vzdělávacího programu

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

1. června 2015

OSTATNÍ AKCE
Nové metody a formy práce v odborných předmětech
a odborném výcviku
Obsah:
Program bude postavený na konstruktivistické pedagogice 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. Učitel se učí
pokládat žákům i takové otázky, které rozvíjejí myšlení vyššího řádu.
•
Očekávání, minutový test, myšlenková mapa
•
Brainstorming, práce s naučným textem – INSERT, tabulka INSERTu
•
Třífázový model učení podle pedagogického konstruktivismu – E-U-R
•
Vědomostní kooperativní Bingo, Pětilístek
•
Alfa box, Diamant – jak podpořit motivaci studentů
•
Učební styly – dotazník + vyvození závěrů pro práci se studenty v odborných
předmětech a výcviku
•
Sněhová koule, Kostka
•
Skládankové učení
Konkrétní témata, s nimiž bude lektor těmito metodami se skupinou učitelů pracovat, budou
závislá na studijních oborech vyučovaných na příslušné střední škole.
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:

Hybešova 15, Brno

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

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: ……………………………….

