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CIZÍ JAZYKY A LITERATURA
Kurz AJ pro začátečníky
Obsah:
Kurz anglického jazyka pro začátečníky, kteří již mají základy výuky AJ za sebou (1 rok podle
učebnice New English File Elementary). Kurz bude začínat od lekce 3B učebnice New English
File Elementary.Výuka bude probíhat každý týden v úterý od října 2015 vždy dvě vyučovací
hodiny.
Určeno komu:

všem pedagogickým pracovníkům

Číslo akce:

4465

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

každé úterý od 6. 10. 2015, 15.00 – 16.30 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Jana Kollárová

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

25. září 2015

Kurz AJ pro středně pokročilé
Obsah:
Kurz AJ pro zájemce, kteří již ovládají znalost angličtiny na mírné až střední úrovni. Bude
začínat od 7. lekce učebnice New English File Pre-intermediate. Bude se věnovat především
nácviku a upevňování jednotlivých jazykových dovedností a konverzaci.Bude probíhat každé
úterý od října 2015 vždy dvě vyučovací hodiny.
Určeno komu:

všem pedagogickým pracovníkům

Číslo akce:

4466

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

každé úterý od 6. 10. 2015, 16.40 – 18.10 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Pavel Novák ( v nepřítomnosti Mgr. Jana Kollárová)

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

25. září 2015

Kurz AJ pro pokročilé
Obsah
Tento kurz AJ je již určen zájemcům, kteří mají znalost AJ alespoň na úrovni B1 až B2. Bude se
vyučovat podle úplně nové učebnice Navigate B1+.V kurzu se bude prohlubovat především
konverzace a znalost gramatických jevů.Kurz bude probíhat každou středu 2 vyučovací hodiny.
Určeno komu:

všem pedagogickým pracovníkům

Číslo akce:

4467

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

každou středu od 7. 10. 2015, 15.45 – 17.15 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Radka Mlýnková

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

25. září 2015

Kurz AJ pro velmi mírně pokročilé
Obsah Tento kurz je určen pro studenty začátečníky, kteří již v minulosti kurzy navštěvovali
a naučili se základní časy (přítomný a minulý). je zde však nutnost častého opakování
a procvičování probírané látky. Kurz bude pokračovat v učebnici New English File Elementary
od lekce 7A, postupně se bude začínat s výukou budoucího času.Kurz bude probíhat každou
středu od října 2015 dvě vyučovací hodiny.
Určeno komu:

všem pedagogickým pracovníkům

Číslo akce:

4468

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

každou středu od 7. 10. 2015, 15.00 – 16.30 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Magdaléna Benčíková

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

25. září 2015

Kurz AJ pro mírně pokročilé
Obsah:
Tento kurz je určen pro studenty, kteří již mají probranou základní úroveň knihy, např. New
English File Elementary a chtějí pokračovat v prohlubování svých znalostí v učebnici New

English File Pre-Intermediate, ve které se bude pokračovat od 2. lekce. Kurz bude zaměřen i
na konverzaci, která se bude týkat témat z probrané látky a každodenní činnosti.Kurz bude
probíhat každou středu od října 2015 dvě vyučovací hodiny.
Určeno komu:

všem pedagogickým pracovníkům

Číslo akce:

4469

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

každou středu od 7. 10. 2015, 16.30 – 18.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Magdaléna Benčíková

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

25. září 2015

Kurz AJ pro středně pokročilé
Obsah:
Tento kurz je určen pro studenty pokročilejší, kteří si chtějí procvičit a prohloubit své
znalosti. Lekce jsou zaměřeny na konverzaci, avšak drží se gramatického základu knihy New
English File Pre-Intermediate, ve které se bude pokračovat od lekce 5C.Kurz bude probíhat
každý čtvrtek od října 2015 dvě vyučovací hodiny.
Určeno komu:

všem pedagogickým pracovníkům

Číslo akce:

4470

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

každý čtvrtek od 8. 10. 2015, 15.00 – 16.30 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Magdaléna Benčíková

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

25. září 2015

Kurz AJ pro věčné začátečníky
Obsah:
Tento kurz je určen pro věčné začátečníky, tedy pro studenty, kteří již několikrát s výukou
jazyka začali a skončili, mají probrané základy, ale nejsou si v nich jisti anebo je zapomněli.
V kurzu zjistíme, co známe a budeme se snažit zopakovat již probrané časy nebo doplníme
o informace nové. Jako gramatický základ se bude používat učebnice New English File
Elementary. Dle přihlášených zájemců se určí, od které lekce.Kurz bude probíhat každý
čtvrtek od října 2015 dvě vyučovací hodiny.

Určeno komu:

všem pedagogickým pracovníkům

Číslo akce:

4471

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

každý čtvrtek od 8. 10. 2015, 16.30 – 18.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Magdaléna Benčíková

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

25. září 2015

Kurz AJ pro pokročilé
Obsah:
Tento kurz je určen zájemcům o prohlubování znalosti anglického jazyka, kteří už jsou na
úrovni alespoň B1 až B2 (středně pokročilí až pokročilí). Bude se prohlubovat především
konverzace, ale také opakovat gramatické jevy. Jako gramatický základ slouží učebnice New
English File Intermediate od lekce 6A.Kurz bude probíhat každý čtvrtek od října 2015 dvě
vyučovací hodiny.
Určeno komu:

všem pedagogickým pracovníkům

Číslo akce:

4472

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

každý čtvrtek od 8. 10. 2015, 14.30 – 16.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

25. září 2015

Kurz AJ pro velmi mírně pokročilé
Obsah:
Tento kurz anglického jazyka je určen pro zájemce - začátečníky až na úrovni velmi mírně
pokročilé. Předpokládá se, že účastníci budou ovládat již alespoň částečně základní
gramatické jevy. V tomto kurzu se bude vyučovat podle učebnice New English File Elementary
od lekce 6C.Kurz bude probíhat každý čtvrtek od října 2015 vždy dvě vyučovací hodiny.
Určeno komu:

všem pedagogickým pracovníkům

Číslo akce:

4473

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

každý čtvrtek od 8. 10. 2015, 16.05 – 17.35 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

25. září 2015

Kurz německého jazyka pro středně pokročilé I.
Obsah:
Kurzy německého jazyka jsou koncipovány na základě potřeb současné situace ve výuce cizích
jazyků. Vzhledem k možnosti nejrůznějších forem spolupráce s rakouskými školami, ať už
v rámci aktivit financovaných z fondů EU či partnerství mezi jednotlivými školami se jeví
znalost němčiny jako výrazný vklad a přínos českých škol do jednotlivých projektů.m
Připravované kurzy budou sloužit učitelům, aby mohli rozšiřovat, upevňovat a zdokonalovat
své jazykové dovednosti. Úroveň jednotlivých kurzů bude přizpůsobena stupni pokročilosti
účastníků.
Účastníci by měli získat základní pravopisné, gramatické a lexikální znalosti, které jim umožní
základní komunikaci v německém jazyce. Vstupní úroveň účastníků je A2. Výstupní úroveň se
předpokládá přiblížení se úrovni B1.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení a ostatním
zájemcům

Číslo akce:

4413

Číslo akreditace:

MSMT-7869/2015-1-352

Termín konání:

5. 10. 2015 – 8. 6. 2016, pondělí od 16.00 do 17.45 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Pavel Novák

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:

bude upřesněna

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

28. září 2015

Konverzační kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro
středně pokročilé
Obsah:
Konverzační kurz otevřeme jako jednoroční kurz, jehož absolventi však budou moci
pokračovat v dalším školním roce v kurzu pokročilejším. Kurz je určen pro zájemce z řad
pedagogů všech typů škol, zejména pro jazykově neaprobované učitele, kteří s jazykem
přicházejí do styku při suplování, ale i pro obecnou potřebu. Vstupní znalostní úroveň
účastníků se předpokládá „mírně pokročilí“- A2 podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky.
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:

4427

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

6. 10. 2015 – 24. 5. 2016, úterý 15.15 – 16.45 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Joseph Lee Hoffmann

Cena pro pedagogy:

5.000 Kč

Cena pro ostatní:

6.050 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

29. září 2015

Kurz NJ pro začátečníky
Obsah:
Kurzy německého jazyka jsou koncipovány na základě potřeb současné situace ve výuce cizích
jazyků. Připravované kurzy budou sloužit učitelům, aby mohli rozšiřovat, upevňovat
a zdokonalovat své jazykové dovednosti. Úroveň jednotlivých kurzů bude přizpůsobena
stupni pokročilosti účastníků.
Určeno komu:

učitelům všech stupňů škol

Číslo akce:

4133

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

od 21. 9. 2015, pondělí 14.30 – 16.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Pavel Novák

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:

bude upřesněna

Kontaktní osoba:

Mgr. Zuzana Burešová, e-mail:buresova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 062

Uzávěrka přihlášek:

14. září 2015

Kurz RJ pro začátečníky
Obsah:
Kurz ruského jazyka je koncipován na základě potřeb současné situace ve výuce cizích jazyků,
kde lze zaznamenat stoupající zájem o ruštinu jako o jeden ze světových jazyků. Připravovaný
kurz bude sloužit učitelům, aby mohli rozšiřovat, upevňovat a zdokonalovat své jazykové
dovednosti.
Určeno komu:

učitelům všech stupňů škol

Číslo akce:

4134

Číslo akreditace:

MSMT-1777/2014-1-598

Termín konání:

od 21. 9. 2015, pondělí 15.30 – 17.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Petr Hartmann, Irina Gartmannova

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:

bude upřesněna

Kontaktní osoba:

Mgr. Zuzana Burešová, e-mail: buresova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 062

Uzávěrka přihlášek:

14. září 2015

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.
 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 SŠ

Číslo akce:

4346

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

21. 9. 2015, 9.00 – 15.30

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Mgr. Jiří Hruška

Cena pro pedagogy:
Cena pro ostatní:

900 Kč
1.090 Kč

Poznámka:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

7. září 2015

INFORMATIKA
Tablet jako pomocník učitele
Obsah:
Na tomto kurzu se dozvíte, co jsou tablety a jaké jsou jejich možnosti využití v práci učitele.
Naučíte se 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. Seznámit se
s prostředím operačních systémů Apple iOS, Google Android a získat přehled dostupných
programů pro tablety a inspiraci pro jejich využití ve své práci.
Doporučujeme přinést si vlastní dotykové zařízení, v případě nutnosti lze tablet zapůjčit po
dobu kurzu na SSŠ Brno.
Určeno komu:

pedagogům 1. a 2. s.t ZŠ, SŠ a G

Číslo akce:

4414

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

pondělí 14. 9. 2015 od 14.00 do 18.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Josef Mach

Cena pro pedagogy:

820 Kč

Cena pro ostatní:

995 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

8. září 2015

Využití tabletu ve výuce českého jazyka
Obsah:
> Aktuální novinky na trhu s aplikacemi pro výuku českého jazyka
> On-line aplikace pro výuku a tvorbu materiálů, servery pro podporu výuky, české a
zahraniční inspirace
> Praktické tvořivé náměty využití tabletu ve výuce – krátké aktivity, delší projekty, nové
interaktivní prvky, experiment, záznam vlastních zážitků, didaktické hry, využití sdílení
a spolupráce, práce s multimédii
> Tvorba časopisu, nástěnky, vlastní tvorba žáků
> Praktický trénink přípravy učebních materiálů
> Zpětná vazba, ověřování znalostí pomocí tabletu
> Využití materiálů a aplikací pro koncepci projektů v rámci mezipředmětové integrace
> Využití tabletu pro komunikaci mezi žáky, učiteli, rodiči
Doporučujeme si na tento kurz přinést vlastní tablet se založeným účtem. V případě nutnosti
lze tablet zapůjčit po dobu kurzu na SSŠ Brno.
Určeno komu:

pedagogům ZŠ, SŠ a vychovatelům školních družin

Číslo akce:

4479

Číslo akreditace:

MSMT-16403/2015-1-557

Termín konání:

čtvrtek 24. 9. 2015 od 15.00 do 19.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

bude upřesněn

Cena pro pedagogy:

820 Kč

Cena pro ostatní:

995 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

17. září 2015

Využití tabletu ve výuce cizích jazyků
Obsah:
> aktuální novinky na trhu s aplikacemi pro výuku cizích jazyků (Google překladač, inteligentní
asistenti, převod text – hlas a naopak, rozpoznávání psaného textu a jiné)
> využití tabletu při výuce cizích jazyků - náměty na krátké aktivity pro trénink komunikačních
dovedností, obsáhlejší projekty
> praktický trénink přípravy učebních materiálů – atraktivní a efektní materiály pro výuku
jazyka lze vytvořit velmi snadno v různých aplikacích a online službách
> komunitní učení cizího jazyka – tipy na zajímavé komunity s efektivní metodou online výuky
> zajímavé internetové slovníky a jazykové weby
> využití cizojazyčných materiálů a aplikací pro koncepci projektů v rámci mezipředmětové
integrace
> využití tabletu pro komunikaci mezi žáky, učitelem a rodiči
Doporučujeme si na tento kurz přinést vlastní tablet se založeným účtem. V případě nutnosti
lze tablet zapůjčit po dobu kurzu na SSŠ Brno.
Určeno komu:

pedagogům ZŠ, SŠ a vychovatelům školních družin

Číslo akce:

4480

Číslo akreditace:

MSMT-16403/2015-1-557

Termín konání:

úterý 29. 9. 2015 od 14.00 do 18.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Pavel Hodál

Cena pro pedagogy:

820 Kč

Cena pro ostatní:

995 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

22. září 2015

Webové aplikace ve školním prostředí
Obsah:
Na tomto kurzu účastník zjistí, co jsou webové aplikace a jaké jsou jejich možnosti využití ve
školním prostředí, získá přehled o dostupných webových aplikacích, budou předvedeny
ukázky jejich využití žáky přímo ve vyučovací hodině, zároveň i v práci učitele.

Účastníci si vyzkouší a získají odkazy na využitelné programy napříč aprobacemi, spustitelné
přímo v internetovém prohlížeči, vhodné pro opakování, procvičování učiva ve vyučovací
hodině i pro domácí přípravu.
Provoz webových aplikací vyžaduje od uživatelů pouze základní počítačové dovednosti,
ovládání internetového prohlížeče. Dále se účastníci vzdělávacího programu seznámí
s programy pro přípravu učebních materiálů, testů, které vytvoří a spustí přímo v
internetovém prohlížeči. Účastníci posílí a rozšíří své počítačové dovednosti, seznámí se s
metodami a nástroji pro bezpečné ukládání, zálohování a sdílení dat na Internetu. Budou mít
tak své podklady pro výuku k dispozici všude tam, kde mají počítač nebo tablet a internetové
připojení.
Určeno komu:

pedagogům 1. a 2. st. ZŠ, SŠ

Číslo akce:

4401

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

pondělí 5. 10. a pondělí 12. 10. 2015 od 14.00 do 18.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Josef Mach

Cena pro pedagogy:

1.450 Kč

Cena pro ostatní:

1.755 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

29. září 2015

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE
Školní metodik prevence na škole
Obsah:
Seminář přiblíží účastníkům funkci školního metodika prevence, seznámí účastníky se
základními pojmy a úkoly vyplývajícími z funkce metodika (specifika postavení ŠMP, činnost
ŠMP, povinná dokumentace ŠMP). V další části se seznámí účastníci s tvorbou Minimálního
preventivního programu, doporučením, co by měl obsahovat a jak jej vyhodnocovat. Dále
budou seznámeni s legislativou vztahující se k problematice sociálně nežádoucích jevů, o
kterou se mohou při řešení vzniklých problematických situací ve škole opírat a s možnou
spoluprací s dalšími institucemi a organizacemi.
Určeno komu:

školním metodikům prevence všech typů školských zařízení

Číslo akce:

4475

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

24. 9. 2015 od 9.00 h do 14.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Helena Adamusová

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:

bude upřesněna

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

18. září 2015

Rodina, proměny současné rodiny, aktuální problémy
Obsah:
1. Rodina jako primární a neformální skupina.
2. Výchova sociálních rolí.
3. Funkce rodiny, typy rodin - postavení dítěte v rodině, současné „dětství“.
4. Změny rodiny, „demokratizace“ v partnerském vztahu i ve vztahu rodiče – děti
5. Výchovné styly
6. Syndrom týraného a zneužívaného dítěte.
7. Spolupráce rodiny a školy – vztah rodičů ke škole.
8. Násilí v rodině a škola.
Určeno komu:

pro učitele a výchovné poradce MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ a speciálních
škol

Číslo akce:

55803

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

1. 10. 2015 od 13.00 do 17.00 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

PhDr. Hana Jakubcová

Cena pro pedagogy:

560 Kč

Cena pro ostatní:

680 Kč

Kontaktní osoba:

PaedDr.Hana Krojzlová, e-mail: krojzlova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel: 733 500 822

Uzávěrka přihlášek:

23. září 2015

Třídnická hodina – jeden z nástrojů, jak ovlivnit klima třídy
Obsah:
Seminář účastníkům přiblíží prožitkovou formou možnosti práce se třídou.
> Způsoby práce se třídou
> Komunitní kruh, pravidla komunitního kruhu
> Smysl třídnické hodiny, způsob vedení třídnické hodiny
> Zásady třídnické hodiny
> Struktura třídnické hodiny, přínos třídnické hodiny pro žáky
> Skupiny témat třídnické hodiny – praktické návody pro třídní učitele
> Evaluace
Určeno komu:

pedagogům ZŠ a SŠ

Číslo akce:

4482

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

23. 9. 2015 od 9.00 h do 15.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Helena Adamusová

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:

bude upřesněna

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

16. září 2015

Strategie úspěšného vedení vyučovací hodiny
Obsah:
Naučit se přistupovat k přípravě a plánování vyučovací hodiny zodpovědně a získat praktické
návody, jak při přípravě postupovat. Pochopit důležitost stanovení cíle hodiny a nacvičit si,
jak ho správně formulovat. Uvědomit si, jak může učiteli důkladná příprava ulehčit práci
v hodině se žáky a sloužit jako prevence mnoha nepříjemných a konfliktních situací.
Nacvičit si, jak v hodině komunikovat a zajistit si pevnou pozici toho, kdo řídí všechny
činnosti. Prakticky natrénovat, jak zadávat úkoly jednoznačně a srozumitelně. Vyzkoušet si,
jak lze v případě konfliktu jednat pozitivně a konstruktivně.
Seznámit účastníky s modelem vyučovací hodiny, v níž učitel nestojí ve středu pozornosti,
nenese veškeré vědění, ale předá aktivitu a zodpovědnost za učení žákům. Vyzkoušet si, jak
začít, jaké metody práce používat, které činnosti aktivitu žáků nepovzbuzují. Hledat možnosti,
jak svůj obor otevřít samostatnému přemýšlení žáků, která témata jsou pro to vhodná.
Určeno komu:

pedagogům ZŠ a SŠ

Číslo akce:

4481

Číslo akreditace:

MSMT-7869/2015-1-352

Termín konání:

1. 10. 2015 od 9.00 h do 15.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Kateřina Svobodová

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:

bude upřesněna

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

24. září 2015

Kyberšikana a další zneužití ICT technologií
Obsah:
Cílem semináře je seznámení s problematikou a ukázka toho, co vše kyberšikana v praxi
dokáže, jaký má dopad na oběť. Dalším cílem je upozornit na možné postupy řešení, aby se
v praxi předešlo chybám, kterých se někdy pedagogové při šetření kyberšikany dopouštějí.
K tomu je potřeba několik základních znalostí. Účastníci se seznámí se základními pojmy, co
je a není kyberšikana, jaký je rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou, možná propojenost
s třídním problémem, znaky kyberšikany, typy kyberšikany a typy kyberagresorů. Budou
upozorněni na to, jak správně reagovat na vzniklé situace, kdy co řešit, jak být ostražitý,
nebagatelizovat, ani nepřehánět při zjištění problému a také budou obeznámeni s dalšími
riziky ICT technologií.
Určeno komu:

pedagogům ZŠ a SŠ

Číslo akce:

4174

Číslo akreditace:

MSMT-43214/2013-1-1001

Termín konání:

1. 10. 2015 od 9.00 h do 14.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Helena Adamusová

Cena pro pedagogy:

750 Kč

Cena pro ostatní:

910 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

24. září 2015

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

pedagogům ZŠ a SŠ

Číslo akce:

4487

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

9. 10. (8.00 – 15.30), 10. 11. (8.00 – 15.30),
30. 11. 2015 (13.00 – 16.30)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Libor Kyncl

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:

bude upřesněna

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

2. října 2015

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

asistentům pedagoga

Číslo akce:

4429

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

úterý 6. 10. 2015 a čtvrtek 8. 10. 2015 od 14.00 do 18.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Lenka Bínová

Cena pro pedagogy:

1.000 Kč

Cena pro ostatní:

1.210 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

29. září 2015

SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY
Moderní aktivizační metody ve výuce humanitních předmětů
Obsah:
Cílem této vzdělávací akce je naučit pedagogické pracovníky plánovat a promýšlet učební
látku konkrétního humanitního předmětu dle aprobace účastníka v návaznosti na volbu
vhodných moderních učebních metod a strategií pro zaktivizování výuky.
Účastník semináře pozná a osvojí si nové metody aktivního učení, pojmenovává pozitiva
(přínosy i negativa), rizika jednotlivých metod a nachází další témata, s nimiž by mohl ve
vlastních třídách těmito metodami pracovat.
Určeno komu:

pedagogům ZŠ a SŠ

Číslo akce:

4484

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

5. 10. 2015 od 13.00 do 17.15 hod

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

PhDr. Libor Kyncl

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:

bude upřesněna

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

29. září 2015

STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Doplňující didaktické studium anglického jazyka
Obsah:
Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou
získat vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni
C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen „SERR pro jazyky“)
a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka. Absolvent získá znalosti a dovednosti
v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Studium je zaměřeno na problematiku dosažení
vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění
písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním
projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně základní školy, střední
školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Účastníci programu se seznámí i se
základy managementu výuky příslušného cizího jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy ve
výuce cizích jazyků. Plán studia bude zaslán zájemcům na požádání
Určeno komu:

učitelům AJ na ZŠ a SŠ, kteří nemají kvalifikaci pro výuku AJKritéria
výběru účastníků: Magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd
nebo jiné magisterské vzdělání doplněné vzděláním zaměřeným na
přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo
v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. Kromě toho by
měl uchazeč prokázat znalost cizího jazyka na úrovni minimálně C1
SERR pro jazyky.

Číslo akce:

4464

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

od středy 14. 10. 2015, 13.30 – cca 17.00 hod., další termíny budou
přihlášeným upřesněny

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Pavel Novák, Mgr. Helena Daňková, Mgr. Renata Abrahamová,
PhDr. Tamara Váňová

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

25. září 2015

Doplňující didaktické studium NJ
Obsah:
Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou
získat vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni
C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen „SERR pro jazyky“)
a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka.
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Studium je
zaměřeno na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových
dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech)
a v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků

1. a 2. stupně základní školy, střední školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.
Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky příslušného cizího jazyka ve
třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům

Číslo akce:

4488

Číslo akreditace:

MSMT-1549/2015-1-163

Termín konání:

2015/2016 (bude upřesněn)

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Lektoři budou upřesněni.

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

30. října 2015

ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA
Systém řádů a směrnic školy a školského zařízení
Obsah:
> 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.
> 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.
> 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.
> Rozbor existujících směrnic škol, vyhledávání kritických míst, vztahy mezi jednotlivými
směrnicemi.
Určeno komu:

management školy

Číslo akce:

55806

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

23. 9. 2015 (středa) 9.00 – 13.00 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

PhDr. Monika Puškinová Ph. D.

Cena pro pedagogy:

740 Kč

Cena pro ostatní:

900 Kč

Kontaktní osoba:

PaedDr.Hana Krojzlová, e-mail: krojzlova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Uzávěrka přihlášek:

17. září 2015

Výchovný poradce – legislativa, povinná dokumentace
> Poradenský systém ČR.
> Platná legislativa pro výkon funkce výchovného poradce (příslušné pasáže z těchto právních

předpisů, v platném znění ke dni konání semináře).

> Dotazy a diskuze.

Určeno komu:

výchovným poradcům

Číslo akce:

55801

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

24. 9. 2015 (čtvrtek) 13.00 – 18.00 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Libuše Třískalová

Cena pro pedagogy:

640 Kč

Cena pro ostatní:

780 Kč

Kontaktní osoba:

PaedDr.Hana Krojzlová, e-mail: krojzlova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Uzávěrka přihlášek:

17. září 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 24. 11. 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:

25. 9. 2015 od 8.30 do 13.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Pavla Dvořáková

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:

18. září 2015

Daně ze závislé činnosti
Obsah:

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2015:

> komu je příjem vyplácen

- daňový rezident, nerezident
> jaký příjem je vyplácen

- rozdělení příjmů ze závislé činnosti
- příjmy od daně osvobozené
- příjmy, které nejsou předmětem daně
> jak bude příjem zdaňován
- záloha na daň
- srážková daň dle zvláštní sazby
> jaké odpočty může poplatník uplatnit
- slevy na dani
- daňové zvýhodnění na děti
- nezdanitelné částky ze základu daně
> doklady předkládané poplatníkem
- náležitosti prohlášení poplatníka
- doklady k odpočtům
> postupy po skončení roku
- roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
- daňové přiznání
Diskuse a dotazy účastníků semináře..
Určeno komu:

ekonomickým pracovníkům příspěvkových organizací

Číslo akce:

4375

Číslo akreditace:

není akreditováno

Termín konání:

30. 9. 2015 od 14.00 do 18.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Hanuš Kytler

Cena pro pedagogy:

850 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Poznámka:

cena vč. DPH

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

23. září 2015

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

Určeno komu:

vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení

Číslo akce:

4419

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

2. 10. 2015 od 9.00 do 12.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

JUDr. Zuzana Machalová

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:

bude upřesněna

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

25. září 2015

Odpovědnost za škody podle Občanského zákoníku v praxi
ředitelů škol
Obsah:
Vzdělávací program je uspořádán formou interaktivního semináře, kdy lektor vždy účastníky
seznámí formou přednášky s právní úpravou jednotlivých témat obsaženou v občanském
zákoníku a poté bude následovat diskuze k probranému tématu na základě dotazů účastníků
semináře. Okruh témat je široký, proto konkrétní dotazy posílejte průběžně nebo
s přihláškou na adresu hrusakova@sssbrno.cz. Právní problematika bude tak
demonstrována na příkladech z praxe.
Okruh témat:
> obecná odpovědnost za škodu
> odpovědnost za škodu na zdraví
> odpovědnost za škodu na majetku
> věci vnesené a odložené
> rozsah a způsob náhrady škody,
> prevence a předcházení škodám
Určeno komu:

vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení

Číslo akce:

4381

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

5. 10. 2015 od 9.00 do 13.30 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Alena Straubová

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:

28. září 2015

Právní předpisy v činnosti školy – současnost a změny v průběhu

posledního roku
Obsah:
> školských právních předpisů a předpisů souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí –
zejména školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících, prováděcích vyhlášek
školských zákonů, zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
> občanského zákoníku a jeho aplikace ve školské praxi (se zaměřením na práva a povinnosti
dětí, žáků a jejich zákonných zástupců; právní postavení školy jako právnické osoby,
občanských sdružení transformovaných na spolky, odpovědnost za škodu, uzavírání smluv)
> správního řádu a jeho aplikace ve školské praxi,
> dalších důležitých právních předpisů, zejména autorského zákona, zákona o veřejných
zakázkách, zákonů upravujících hospodaření škol.
Chronologický přehled změn právních předpisů v průběhu posledního roku, s důrazem na
vzájemné vztahy předcházející a nové právní úpravy. Důsledky nové právní úpravy pro činnost
škol a školských zařízení, změny plánování a obsahu činnosti, úprava interní dokumentace,
rozhodnutí, formulářů. Chybná a správná řešení, dotazy, diskuse.
Určeno komu:

vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení

Číslo akce:

4406

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

6. 10. 2015 od 8.30 do 12.30 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D.

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:

bude upřesněna

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

29. září 2015

Výkon řídící kontroly v příspěvkových organizacích
Obsah:
Seminář je určen pro vedoucí pracovníky organizace zodpovědné za nastavení řídící kontroly
v organizaci, vedoucí pracovníky ve funkci příkazce operace, osoby zodpovědné za rozpočet
a účetní v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky
státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, města, obce) a jimi
zřizované (příspěvkové) organizace. Témata:
>
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 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:

vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení

Číslo akce:

4402

Číslo akreditace:

MSMT-43214/2013-1-1001

Termín konání:

7. 10. 2015 od 9.00 do 15.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Michal Hájek

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:

bude upřesněna

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

30. září 2015

Pokladna – její organizace a vedení
Obsah:
1. Legislativa.
2. Směrnice.
3. Náležitosti pokladních dokladů.
4. Hmotná zodpovědnost.
5. Pokladní operace, vzory pokladních odkladů a evidence pokladní činnosti.
6. Vedení pokladní knihy – na PC, pokladní deník.
7. Účtování pokladních dokladů.
8. Ceniny.
9. Valutová pokladna.
10. Kontrolní činnost.
Účastníci získají komplexní informace z oblasti vedení pokladny (od legislativy přes směrnice
až ke kontrolnímu systému), budou informováni o nejčastěji se vyskytujících chybách
a problémech spojených s vedením pokladny.
Určeno komu:

pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Číslo akce:

4403

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

12. 10. 2015 od 9.00 do 12.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Olga Hanzlová

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:

bude upřesněna

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

5. října 2015

Hospodaření s majetkem a inventarizace majetku a závazků v
úpravě pro rok 2015
Obsah
1.Struktura majetku, oceňování majetku, formy vlastnictví majetku a jeho financování.

2.Platná legislativa pro inventarizaci a pro hospodaření účetní jednotky
3.Organizační uspořádání a vymezení odpovědnosti a pravomoci osob odpovědných za
hospodaření s majetkem a jejich podíl na inventarizaci
4.Výstupy z účetnictví zobrazující hospodaření s majetkem a podklady pro inventarizaci
5.Organizační zajištění inventarizace – plán inventur, inventarizační komise
6.Prvotní a druhotná inventura, fyzická a dokladová inventura
7.Inventarizační zpráva s vyčíslením inventarizačních rozdílů a jejich vypořádáním
8.Výsledek hospodaření a jeho ovlivnění rozdíly z inventarizace
9.Vnitřní směrnice o použití účetních metod v průběhu účetního období a před sestavením
účetní závěrky
10.Dotazy a řešení složitějších případů v účetnictví vybraných účetních jednotek.
Určeno komu:

vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, ekonomům

Číslo akce:

55843

Číslo akreditace:

MSMT-17775/2014-1-598

Termín konání:

21. 9. 2015 od 9.00 – 13.00 hodin

Místo konání:

Břeclav, 17. listopadu 1a

Lektor:

Ing. Olga Hanzlová

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Uzávěrka přihlášek:

15. září 2015

UMĚNÍ A KULTURA
Témata v keramice: Zahradní nádoba
Obsah:
Dvoudenní program je zaměřen na vytvoření většího objektu – nádoby, který bude nevšední
ozdobou zahrady, nebo interiéru. Vymodelovaný objekt bude určen k jednožárovému výpalu
na 1200ºC. Nebudeme tedy počítat s použitím glazur. Ozdobou bude plastické ztvárnění
povrchu, struktury šamotových a kameninových hlín, dále kombinace barevných hlín. Na
kurzu si vyzkoušíte spíše sochařskou polohu práce s keramickou hlínou. Možnost odsychání
výrobku do druhého dne a pokračování v tvoření vás obohatí o zkušenosti s jemnější,
detailnější a hlubší prací s nádherným materiálem, kterým hlína dozajista je.
Určeno komu:

učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, vychovatelům DM, vedoucím výtvarných
kroužků a volnočasových aktivit a ostatním zájemcům

Číslo akce:

4440

Číslo akreditace:

Prodloužení akreditace v řízení

Termín konání:

pondělí 26. 10. a úterý 27. 10. 2015 od 8.30 h do 13.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Mgr. art. Olga Fryčová Hořavová

Cena pro pedagogy:

1.800 Kč

Cena pro ostatní:

2.180 Kč

Poznámka:

S sebou: pracovní oděv, ručník na ruce

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

14. října 2015

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PaedDr. Hana Mühlhauserová

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

5. října 2015

Závazná přihláška
Přihlašování na vzdělávací programy je možné zasláním závazné přihlášky na kontaktní adresu
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno,
příspěvková organizace, Hybešova 15, 602 00 Brno nebo elektronicky na e-mailovou adresu garanta
příslušného vzdělávacího programu. Obě formy přihlášení budou považovány za závazné.
Uhrazení akce proveďte na základě vystavené faktury, kterou vám zašleme po registraci Vaší závazné
přihlášky a potvrzení Vaší účasti. Částku může uhradit jak škola nebo přímo účastník z vlastního účtu.
V případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
Přihláška na akci (vyplňte):
Číslo
Název
Termín
Místo konání
Kurzovné
Škola (organizace), která vysílá účastníky (uveďte přesný název školy dle zřizovací listiny):
Název
Adresa
PSČ
Obec
Telefon
E-mail
IČ
DIČ
Přihlašujeme účastníky (vyplňte, v případě potřeby přidejte řádky):
Já níže podepsaný účastník souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji Středisku
služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvkové organizaci,
byly používány pouze pro účely zpracování agendy související s touto přihláškou.
A to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění.
Č.

Datum nar.

Příjmení, jméno, titul

Podpis účastníka

1
2
V.......................dne...............

Podpis zástupce vysílající organizace: ……………………………….

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková
organizace
Hybešova 15, Brno 602 00
www.sssbrno.cz

Metodický pokyn
1) Způsob přihlašování
 Závaznou přihlášku zašlete na doručovací adresu organizace Středisko služeb
školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková
organizace, Hybešova 15, 602 00 Brno.
 Závaznou přihlášku zašlete na e-mailovou adresu organizačního garanta vzdělávací
akce 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 měsíčního zpravodaje
„Měsíčníku“.
 Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s organizátorem akce. Závazná
přihláška zavazuje účastníka uhradit účastnický poplatek i při neúčasti.
 Řádně vyplněná přihláška je zásadní podmínkou účasti, v opačném případě nemohou
být zájemcům včas doručeny případné doplňující informace, údaje o časových
změnách či o zrušení programu.
 Přijetí přihlášek nepotvrzujeme. Vyrozumění obdrží přihlášení zájemci 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 účastnického poplatku
Účastnický poplatek je možné uhradit 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 předložení dokladu o úhradě a po doručení
žádosti o vrácení. Za přihlášeného lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka. Pro
vzdělávací zájezdy, exkurze a některé náročné typy dalších programů platí doplňující
podmínky uváděné v pozvánkách na tento typ akcí.
4) Začátek akce
Akce začíná prezencí účastníků 30 minut před vlastním zahájením akce.
5) Certifikace účasti
Účastníci obdrží osvědčení pouze v případě, pokud je program akreditovaný MŠMT
a splní limit 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.
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková
organizace
Hybešova 15, Brno 602 00
www.sssbrno.cz

