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CIZÍ JAZYKY A LITERATURA
Využití tabletu ve výuce němčiny
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.

Internetové stránky a online materiály zaměřené přímo na výuku němčiny
Online slovníky, jazykové weby a nejnovější aplikace pro trénink textové kompetence
Využití cizojazyčných materiálů pro koncepci projektů v rámci mezipředmětové integrace
Didaktické využití videa a fotografií při přípravě na jazykové zkoušky
Tablet při výuce cizích jazyků – náměty na krátké aktivity pro trénink komunikačních dovedností,
obsáhlejší projekty, malý exkurz do zážitkové pedagogiky
6. Praktický trénink přípravy učebních materiálů – atraktivní a efektivní materiály pro výuku jazyka
lze vytvořit velmi snadno v různých aplikacích a online službách
7. Využití tabletu pro komunikaci mezi žáky, učitelem a rodiči.
 Komentované ukázky aplikace didaktických a metodických nástrojů a postupů s následným
praktickým tréninkem.
 Moderovaná diskuse účastníků směřující k výměně zkušeností a dobrých praxí s různými
didaktickými a metodickými nástroji
Lektorské́ vystoupení a workshop, kde se můžete dozvědět a také si vyzkoušet, jak pomocí tabletu připravit
zajímavou, interaktivní a především efektivní výuku cizího jazyka.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, G

Číslo akce:

4636

Číslo akreditace:

MSMT-16403/2015-1-557

Termín konání:

pondělí 14. 3. 2016 od 14.00 do 18.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Lektor:

Mgr. Helena Hradílková

Cena pro pedagogy:

850 Kč

Cena pro ostatní:

1.020 Kč

Poznámka:

Doporučujeme na kurz přinést vlastní tablet se založeným účtem. V případě
nutnosti lze tablet zapůjčit po dobu kurzu na SSŠ Brno.

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Adamová, adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Strategie pro práci s dyslektiky
Obsah:
V úvodu si shrneme poznatky o tom, jak se specifické poruchy učení projevují ve vyučovacím
procesu a čím bychom mohli eliminovat nežádoucí dopady (organizace a management třídy).
Nastíníme aktivity, vedoucí ke kvalitnějšímu a efektivnějšímu čtení s porozuměním, probereme
si techniky správného psaní s autonomní kontrolou, prodiskutujeme kritéria hodnocení žáků se
SPU.
Ukážeme si fungující techniky, jak zaměřit pozornost dyslektiků k soustředěné práci a jak ji
udržet ji po určitou dobu.
Součástí semináře bude i diskusní platforma, kde si účastníci budou moci vyměnit poznatky ze
své vlastní praxe.
Obsah:
1.
Specifikace poruch učení, které ovlivňují vzděláv ací proces v cizím jazyce
2.
Optimální podmínky pro rozvoj žáka se SPU v prostředí školní třídy
3.
Čtenářské techniky, čtecí návyky, práce s textem
4.
Psaní a kontrola pravopisu v cizím jazyce
5.
Hodnocení výsledků práce žáka se SPU
6.
Příklady dobré praxe – diskuze
7.
Závěr a shrnutí
Určeno komu:

učitelům AJ pro 6. - 9. ročník ZŠ a víceletých
G

Číslo akce:

4753

Číslo akreditace:

MSMT-36390/2015-1-953

Termín konání:

9. 3. 2016 od 08.30 - 12.00 hod.

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

Mgr. Sylvie Doláková

Cena pro pedagogy:

bude upřesněno

Kontaktní osoba:

Irena Hrušákova, hrusakova@sssbrno.cz , tel.
602 169 157

Uzávěrka přihlášek:

7. 3. 2016

Mám ve třídě dyslektika!
Obsah:
V úvodu se budeme zabývat tím, jak se specifické poruchy učení projevují ve vyučovacím
procesu a čím bychom mohli eliminovat nežádoucí dopady (organizace a management třídy –
diskuze, příklady z praxe).
Nastíníme aktivity, vedoucí k předčtenářským a přípravným činnostem, seznámení s písmeny
a jejich kombinacemi v angličtině, základy psaní napřed jednotlivých slov (CVC-words), pak
i jednodušších útvarů, vyzkoušíme si, jak uplatnit autonomii při kontrole vlastních výsledků.
Ukážeme si fungující techniky, jak zaměřit jejich pozornost k práci a udržet ji po určitou dobu.
Součástí semináře bude i diskusní platforma, kde si účastníci budou moci vyměnit poznatky ze
své vlastní praxe
Obsah:
1.
Specifikace poruch učení, které ovlivňují vzdělávací proces v cizím jazyce
2.
Optimální podmínky pro rozvoj žáka se SPU v prostředí školní třídy
3.
Předčtenářské techniky, čtecí návyky, práce s textem
4.
Příklady dobré praxe – diskuze
5.
Závěr a shrnutí
Určeno komu:

učitelům AJ pro 1. - 5. ročník ZŠ

Číslo akce:

4752

Číslo akreditace:

MSMT-16403/2015-1-557

Termín konání:

9. 3. 2016 od 13.00 - 17.45 hod.

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

Mgr. Sylvie Doláková

Cena pro pedagogy:

bude upřesněno

Kontaktní osoba:

Irena Hrušáková, hrusakova@sssbrno.cz , tel.
602 169 157

Uzávěrka přihlášek:

7. 3. 2016

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Proč je baví čeština
1.

Slovo a slovní zásoba - Přesmyčky, skládačky, scrabble, labyrinty, doplň ovačky,
jazykolamy, mřížovka, stupido, šifry, jazykové ré busy a další jazykové hry.
2. Tvarosloví – Různé obměny hry Země, město,.. zaměřené na slovní druhy (např.
Popřizači,..), příběhy, policejní kartotéka, schovávačka vzorů, domino, doplňovačky,
kombinované texty, vetřelci, mřížovky, kvarteta, šifrované zprá vy atd.
3. Skladba – Větné vzorce, královská rodina, problémová metoda ve výuce, tichomořští
domorodci, šifrované zprávy, vtipnější vyhrává, domino, skládačky, doplňovačky,
pyramidy, prázdné grafy, atd.
4. Pravopis – Hry zaměřené na procvičení vyjmenovaných slov (štafeta, poezie,…),
souboj ypsilonu s jotou, hry k procvičení interpunkčních znamének, ztracená slova,
jazykové kimovky, pravopisný popletník atd.
Seminář je rozdělen na dvě části. První část 21. října 2015 a druhá část 18. listopadu
2015. Pro získání osvědčení je nutné absolvovat obě dvě části semináře.
Určeno komu:

Seminář je určen pro učitele ČJ na 2. stupni ZŠ a gymnázií.

Číslo akce:

55809

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

21. 10. 2015 a 18. 11. 2015 (středy) od 14.00 do 17.00 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

PhDr. Zdena Müllerová

Cena pro pedagogy:

850 Kč

Cena pro ostatní:

1030 Kč

Poznámka:

Vezměte si s sebou podepsanou flash, na kterou vám nahrajeme větší
množství materiálů.

Kontaktní osoba:

Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel.: 733 500 822

Uzávěrka přihlášek:

14. října 2015

Čtení odborných textů s využitím ICT
Atraktivní seminář – moderní organizéry jako efektivní pomocník do výuky pro učitele i žáky.

Klíčová slova a jejich zvýrazňování, psaní poznámek online

Grafické organizéry (vysvětlení pojmů, vztah k dlouhodobé paměti)

Jednotlivé možnosti struktury textu (popis, srovnání, sekvence, příčina a následek,
problém a řešení, argumentace)

Předvídání s grafickými organizéry

Možnosti využití ICT a skládané organizéry

Základní metody ve vyučování (rozšíření VCHD, tabulka dotazů a její variace…)
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům 2. st. ZŠ, SŠ a G

Číslo akce:

4412

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

středa 21. 10. 2015 od 14.00 do 18.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Ludmila Kovaříková

Cena pro pedagogy:

640 Kč

Cena pro ostatní:

775 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

14. října 2015

INFORMATIKA
Google - využití ve škole
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.

Google – přehled nabízených služeb a možností využití.
E-mail – nastavení a používání webového rozhraní e-mailového účtu.
Blog – jednoduché publikování příspěvků na webu.
Kalendář – organizace času.
Dokumenty – textové dokumenty (základní formování textu: řezy písma, seznamy,
tabulky, formát písma, záhlaví, zápatí), tabulky (tvorba tabulek, ohraničení, vzorce,
formuláře, formát buňky), formuláře (jednoduché dotazníky a kvízy online), prezentace
(tvorba jednotlivých snímků, text, obrázek a hudba v prezentaci).
6. Sdílení dokumentů, skupinová práce v aplikacích Google.
Cílem je seznámit se s komplexní nabídkou služeb Google. Tyto online nástroje jsou k dispozici
zdarma a je možné jimi v úplně nebo v omezené míře nahradit běžně používané kancelářské
balíky.
Určeno komu:

pedagogům ZŠ, SŠ, pro vedoucí pedagogické
pracovníky školy, koordinátorům ICT na
školách

Číslo akce:

4590

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

středa 9. 3. 2016 od 14.45 do 18.45 h
středa 16. 3. 2016 od 14.45 do 18.45 h
Jedná se o jeden kurz rozdělený do dvou
vyučovacích termínů.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Josef Mach

Cena pro pedagogy:

1.500 Kč

Cena pro ostatní:

1.820 Kč

Poznámka:

Výuka probíhá v počítačové učebně, každý
účastník má k dispozici svůj počítač.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

do 2. března 2016

Použití stylů v MS Word v MS Office 2010
Obsah:
1. Proč používat styly v MS Word?
2. Principy práce se styly, úprava stylů
3. Úprava vícestránkového dokumentu – číslování, formátování písma, formátování
odstavců, automaticky generovaný obsah, oddíly a jejich význam)
4. Uložení dokumentů ve formátu PDF a příprava pro tisk
5. Typy pro urychlení práce
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům škol a školských
zařízení, DDM, školní družiny

Číslo akce:

4673

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

čtvrtek 10. 3. 2016 od 14.00 do 18.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Lektor:

Ing. Ludmila Brestičová

Cena pro pedagogy:

900 Kč

Cena pro ostatní:

1.090 Kč

Poznámka:

Výuka probíhá v počítačové učebně, každý
účastník má k dispozici svůj počítač.

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Adamová, adamova@sssbrno.cz,
tel. 543 426 060

Uzávěrka přihlášek:

do 7. března 2016

Tvorba didaktických testů
Obsah:













Úvod do problematiky testování.
Způsoby zjišťování úrovně zvládnutí učiva.
Druhy didaktických testů a jejich pozi ce ve výuce na základní a střední škole.
Struktura testu. Typy otázek a specifika jejich tvorby.
Validita didaktického testu.
Fáze tvorby testu (plánování, konstrukce, ověřování) – praktické ukázky a cvičení.
Využití ICT při tvorbě a vyhodnocení didakt ických testů – praktické ukázky a cvičení.
Práce v kancelářském programu, přímo prostředí pro tvorbu testu.
Software pro tvorbu didaktických testů.
Práce v programu HotPotatoes, online testování (Quizlet, Socrative)
Vyhodnocení výsledků testů (reliabilita testu, hodnocení výstupů a závěry).
Hotové testy, zdroje.
Výhody a nevýhody užití didaktických testů ve výuce.

Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, G

Číslo akce:

4736

Číslo akreditace:

MSMT-36390/2015-1-953

Termín konání:

úterý 15. 3. od 12.00 do 18.00 h a čtvrtek
17. 3. 2016 od 8.00 h do 12.00 h
Kurz je rozdělen do dvou vyučovacích dnů, je
nutné se zúčastnit obou termínů.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Lektor:

Ing. Ludmila Brestičová

Cena pro pedagogy:

1.800 Kč

Cena pro ostatní:

2.170 Kč

Poznámka:

Výuka probíhá v počítačové učebně, každý
účastník má k dispozici svůj počítač.

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Adamová, adamova@sssbrno.cz,
tel. 543 426 060

Uzávěrka přihlášek:

do 8. března 2016

Využití tabletu ve výuce přírodopisu
Obsah:
1. Aktuální novinky na trhu s aplikacemi pro výuku přírodopisu
2. Integrace ICT a zvláště dotykových zařízení do výuky přírodopisu/biologie – možnosti,
výhody a nevýhody
3. Tablet jako záznamové zařízení – fotíme a natáčíme přírodniny a následné zpracování
a sdílení
4. Užitečné aplikace pro dotyková zařízení v rámci zoologie, botaniky, anatomie
5. Elektronické učebnice na dotykových zařízeních
6. Virtuální realita a jak ji využít při výuce přírodopisu
7. Tablet jako tvůrčí nástroj učitele – vytváříme komentovaná videa a obrázky
s biologickou tématikou
8. Tablet jako měřicí přístroj – využití v laboratorních cvičeních
9. Seminář je zaměřen pro uživatele, kteří hledají zajímavé a nové postupy výuky

přírodopisu s využitím dotykových technologií (mobil, tablet) a online zdrojů.
Určeno komu:

pedagogům 2. st. základních škol a středních
škol včetně gymnázií

Číslo akce:

4618

Číslo akreditace:

MSMT-16403/2015-1-557

Termín konání:

čtvrtek 17. 3. 2016 od 14.00 do 18.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Pavel Hodál

Cena pro pedagogy:

850 Kč

Cena pro ostatní:

1.030 Kč

Poznámka:

Výuka probíhá v počítačové učebně,
doporučujeme si přinést vlastní tablet/mobil.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

do 10. března 2016

Využití tabletu ve výuce zeměpisu
Obsah:
1. Integrace dotykových zařízení do výuky zeměpisu/geografie – možnosti, výhody
a nevýhody
2. Vybrané užitečné aplikace pro dotyková zařízení s geografickou tématikou (mapy,
mapové portály, GoogleEarth, výukové a testovací aplikace – výběr, navigace, GPS
aplikace, doprava a jízdní řády)
3. Tablet jako záznamové zařízení – fotíme a natáčíme geografické objekty a jevy,
zpracování získaných dat, jejich sdílení
4. Vybrané užitečné webové stránky pro dotyková zařízení s geografickou tématikou
(geoportály, mapy, slepé mapy)5.
Vytváření vlastního geografického obsahu na
dotykových zařízeních (mapové náčrty a schémata, tvorba a úprava pdf . dokumentů,
print screen)
Seminář je zaměřen pro uživatele, kteří hledají zajímavé a nové postupy výuky zeměpisu
s využitím dotykových technologií (mobil, tablet) a online zdrojů.
Určeno komu:

pedagogům 2. st. základních škol a středních
škol včetně gymnázií

Číslo akce:

4499

Číslo akreditace:

MSMT-16403/2015-1-557

Termín konání:

středa 23. 3. 2016 od 14.00 do 18.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Eduard Pataki

Cena pro pedagogy:

850 Kč

Cena pro ostatní:

1.030 Kč

Poznámka:

Výuka probíhá v počítačové učebně,
doporučujeme si přinést vlastní tablet/mobil.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

do 16. března 2016

Základy práce s fotografií včetně terminologie a zásad
1.

Úvod – porovnání programů na zpracování fotografie a grafických editorů – doporučení
vhodných programů pro využití při výuce digitální fotografie
2. Organizace a archivace digitálních fotografií ve škole – workflow pro ukládání, sdílení a
odevzdávání fotografií + efektivní využití metadat
3. Základní úpravy fotografií, přehled a vysvětlení odborných pojmů v digitální fotografii
(vznik a skladba barev – RGB, CMYK, HSL, jas, kontrast, histogram, expozice, EV,
gamma, HDR a mapování tonality, anaglyfy) – použití Zoner Photo Studia pro
individuální a hromadné úpravy snímků.
Cílem tohoto semináře je předat pedagogickým pracovníkům teoretické i praktické dovedn osti
pro využití tématu zpracování digitálních fotografií v oblasti školství a vzdělávání. Poznatky
budou poskytnuty na konkrétních příkladech.
Určeno komu:

pedagogům ZŠ, SŠ a G, kteří při své
pedagogické práci aplikují digitální fotografii a
využívají ji ve školství a vzdělávání

Číslo akce:

4594

Číslo akreditace:

MSMT-7869/2015-1-352

Termín konání:

středa 23. 3. 2016 od 14.45 do 19.45 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Josef Mach

Cena pro pedagogy:

910 Kč

Cena pro ostatní:

1.110 Kč

Poznámka:

Výuka probíhá v počítačové učebně, každý
účastník má k dispozici svůj počítač.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

do 16. března 2016

Pokročilá úroveň práce s fotografií
Obsah:
1. Základní úpravy fotografií, přehled odborných pojmů v digitální fotografii (vznik a skladba
barev – RGB, CMYK, HSL, vyvážení bílé, jas, kontrast, histogram, expozice, EV, gamma, HDR
a mapování tonality, anaglyfy, RAW) – použití Zoner Photo Studia pro individuální a hromadné
úpravy snímků.
2. Výuka a fotografování ve škole. Nastavení přístroje, režimy fotografování, fotografování
mobilem, fotografie a video – rozdíly. Kompozice, perspektiva a expozice. Praktické cvičení.
3. Pokročilé úpravy fotografií – práce s Editorem (výběry a lokální úpravy, pokročilé retuše,
koláže, vrstva, vkládání textu) a nástroji pro vytváření obrazu z více snímků (HDR snímky, DVD
prezentace).
4. Fotografování architektury (vzdálené objekty), makro a detail, pořízení zdrojových snímků
pro panoráma, HDR a 3D fotografii.
5. Geotagování fotografií – jak přiřadit pomocí GPS a mapy místo pořízení snímku. Praktická
ukázka pořízená a zpracování tracklogu pořízeného během praktického cvičení.
6. Fotografie v interiéru a ateliéru – produktová a portrétní fotografie. Práce s umělým světlem
a bleskem, jak vytvořit improvizovaný ateliér, jak pořídit dobrou fotografii předmětu a
pracovního postupu pro výukové materiály.
Cílem tohoto semináře je předat pedagogickým pracovníkům teoretické i praktické dovednosti
pro využití tématu zpracování digitálních fotografií v oblasti školství a vzdělávání. Poznatky
budou poskytnuty na konkrétních příkladech.
Určeno komu:

pedagogům ZŠ, SŠ a G, kteří při své
pedagogické práci aplikují digitální fotografii a
využívají ji ve školství a vzdělávání

Číslo akce:

4595

Číslo akreditace:

MSMT-7869/2015-1-352

Termín konání:

středa 30. 3. 2016 od 14.45 do 19.45 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Josef Mach

Cena pro pedagogy:

910 Kč

Cena pro ostatní:

1.110 Kč

Poznámka:

Výuka probíhá v počítačové učebně, každý
účastník má k dispozici svůj počítač.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

do 23. března 2016

Volně dostupné programy pro 2. st. ZŠ a SŠ
Obsah:

Bezplatné výukové programy pro žáky 2. stupně.

Přehled bezplatných systémových programů pro správu adresá řů a souborů, antivirovou
ochranu počítače, bezpečné mazání souborů, skrývání složek s daty, šifrování dat,
pravidelné SW čištění systému a mazání citlivých informací nejen po surfování
internetem, provádění komprese dlouhodobě nepoužívaných dat, obnovu om ylem
smazaných dat, zálohování dat a celých disků.

Praktické ukázky bezplatných grafických programů pro kreslení a úpravu bitmapové
i vektorové grafiky, vytváření dvojrozměrných animací, prohlížení obrázků a fotografií,
provádění základní i pokročilé úpravy fotografií, vytváření digitálních fotoalb a
obrázkových galerií, snímání obsahu obrazovky a vytváření z něj obrázky a videoklipy.

Seznámení s bezplatnými aplikacemi pro tvorbu a úpravy textů, tabulkových dokumentů,
působivých a účelných prezentací, webových stránek. Aplikace pro plánování času,
uspořádání poznámek.

Bezplatné programy pro stahování webového obsahu, sdílení souborů na internetu,
kopírování a vypalování CD/DVD, rippování CD/DVD, editaci a převod audia a videa.

Online aplikace pro všestranný rozvoj žáků vhodné i pro domácí přípravu žáků
a opakování učiva.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům 2. st. ZŠ a SŠ

Číslo akce:

4732

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

čtvrtky 7. 4. a 21. 4. 2016 od 14.00 h do
18.00 h
Kurz je rozdělen do dvou vyučovacích dnů, je
nutné se zúčastnit obou termínů.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Lektor:

Ing. Ludmila Brestičová

Cena pro pedagogy:

1.500 Kč

Cena pro ostatní:

1.810 Kč

Poznámka:

Výuka probíhá v počítačové učebně, každý
účastník má k dispozici svůj počítač.

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Adamová, adamova@sssbrno.cz,
tel. 543 426 060

Uzávěrka přihlášek:

do 14. dubna 2016

LMS Moodle ve škole
Obsah:

Principy a možnosti e-learningového způsobu výuky ve škole.

Základní přehled možností systému LMS Moodle, základní nastavení prostředí.

Využití systému LMS Moodle v práci učitele – podpora výuky a tvorba výukových
materiálů.

Praktické ukázky.

Ukázky možností využití pro dotyková zařízení.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, G

Číslo akce:

4736

Číslo akreditace:

MSMT-36390I2015-1-953

Termín konání:

čtvrtky 21. 4. a 28. 4. 2016 od 8.30 h do
11.00 h
Kurz je rozdělen do dvou vyučovacích dnů, je
nutné se zúčastnit obou termínů.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Lektor:

Ing. Ludmila Brestičová

Cena pro pedagogy:

900 Kč

Cena pro ostatní:

1.090 Kč

Poznámka:

Výuka probíhá v počítačové učebně, každý
účastník má k dispozici svůj počítač.

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Adamová, adamova@sssbrno.cz,
tel. 543 426 060

Uzávěrka přihlášek:

do 14. dubna 2016

MATEMATIKA
Výchova k finanční gramotnosti - Praktické finanční úlohy a hry
Obsah:
Finanční vzdělávání se v současné době objevuje jako nový požadavek prevence mnoha
nežádoucích jevů – zadlužování, gamblerství, podléhání reklamním kampaním apod.
Praktické finanční úlohy a hry - obsah:
- Tematické okruhy Peníze, Hospodaření domácnosti a Finanční pr odukty ve struktuře
odpovídající aktuálním kurikulárním dokumentům.
- Praktické příklady k procvičování pojmů z oblasti finanční gramotnosti.
- Transformace příkladů z reálného finančního světa do didaktického procesu.
- Jednoduché interaktivní formy finanční gramotnosti.
Určeno komu:

pro učitele 2. stupně ZŠ a gymnázií

Číslo akce:

55896

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

15. 3. 2016, od 13.00 - 17.30 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Petr Jakeš

Cena pro pedagogy:

680 Kč

Cena pro ostatní:

830 Kč

Kontaktní osoba:

Draha Ševčíková, tel.: 733 500 822, e-mail:
sevcikova@sssbrno.cz

Uzávěrka přihlášek:

8. 3. 2016

Matematika nás baví
Obsah:
1. Ukázky pracovních listů lektorky určených žákům v hodinách matematiky.
2. Nápady pro aktivizaci žáků v hodinách matematiky (skupinová práce, hry, soutěže).
3. Osvědčené metody a formy práce v hodinách matematiky.
Účastníci se seznámí s metodami a formami práce, které se osvědčily lektorce – učitelce 1. st.
ZŠ při práci s žáky v hodinách matematiky. Získají ukázky pracovních listů vytvořených na
podporu aktivizace a motivace žáků, které jsou vhodné pro práci jednotlivců i skupin. Obohatí
vlastní pracovní portfolio o nové didaktické hry a soutěže.
Určeno komu:

pro pedagogické pracovníky 1. stupně

Číslo akce:

4693

Číslo akreditace:

MSMT-7869/2015-1-352

Termín konání:

23. 3. 2016 od 13.00- 16.00 hod.

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

Mgr. Jovanka Rybová

Cena pro pedagogy:

680 Kč

Cena pro ostatní:

830 Kč

Kontaktní osoba:

Irena Hrušáková, e-mail
hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Uzávěrka přihlášek:

16. 3. 2016

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL
Formativní hodnocení dětí v MŠ
Obsah:
 Význam hodnocení dětí.
 Hodnocení v RVP PV.
 Funkce, typy, formy hodnocení.
 Kritéria a indikátory hodnocení – ukázky, příklady.
 Sebehodnocení dítěte.
Každému tématu bude věnována jedna vyučovací hodina.
Učitelky budou uvedeny do systému formativního hodnocení dětí ve vazbě na RVP PV, získají
informace o různých typech a formách hodnocení a jejich použití v praxi, aby hodnocení učitele
podporovalo rozvoj dítěte. Naučí se pro hodnocení využívat sebehodnocení dětí.
Určeno komu:

Pedagogům MŠ, vychovatelé ŠD, asistenti
pedagoga

Číslo akce:

4726

Číslo akreditace:

MSMT-7869/2015-1-352

Termín konání:

4. 3. 2016 od 9.00 do 13.00 h

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

Doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

750 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Radka Ježková, jezkova@sssbrno.cz,
tel. 734 441 511

Uzávěrka přihlášek:

26. února 2016

Příběh a morální hodnoty
Obsah:
Účastníci se seznámí s technikami, kterými mohou pomoci dětem chápat morální hodnoty a
upevňovat své morální cítění, postoje a chování.
Pedagog je schopen si najít či vytvořit příběh, který mu pomůže při rozvíjení morálního
chování a cítění dětí předškolního a raného školního věku.
V rámci semináře se seznámíme s technikami pro rozvoj morálního vědomí a chování dětí, ve
kterých bude dominovat příběh a jeho možnosti pro upevňování morálních hodnot dětí. Důraz
bude kladen na chování dětí v prostředí třídy MŠ, b udeme společně hledat cesty, jak učit dítě
poradit si v emočně náročných situacích a jak zvládat vlastní projevy agresivity a jak se bránit
proti projevům agresivity druhých dětí, jak zpracovat téma žalování, ubližování, oplácení atd.
Přehled témat:
 Orientace v morálních hodnotách současné společnosti.
 Práce s klíčovými pojmy (příběh, morálka, rodina, dítě), na základě zkušeností
frekventantů.
 Ukázka práce s dětmi z videozáznamu - práce s morálním tématem pomocí příběhu.
 Rozbor ukázky, pojmenování užitých technik a jejich aplikace.
 Hledání aktuálních morálních témat.
 Práce s tématy.
 Příběh v literárním kontextu – vytváření tematického celku k rozvoji morálních hodnot.
 Diskuse a reflexe.
 Použité metody práce: techniky dramatické výchovy, diskuze, rozbor ka zuistik a
filozofie pro děti.
Určeno komu:

pro učitelky MŠ, učitele 1. stupně ZŠ,
vychovatele školských zařízení, vedoucí
zájmových kroužků a pedagogy volného času

Číslo akce:

55830

Číslo akreditace:

MSMT-7869/2015-1-352

Termín konání:

10. 3. 2016, od 9.00 - 14.00 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Eva Svobodová

Cena pro pedagogy:

790 Kč

Cena pro ostatní:

960 Kč

Kontaktní osoba:

Draha Ševčíková, tel.: 733 500 822, e-mail:
sevcikova@sssbrno.cz

Uzávěrka přihlášek:

3. 3. 2016

Jak si inovovat či vylepšit svůj ŠVP
Obsah:
1. Východiska tvorby ŠVP a podmínky předškolního vzdělávání (legislativní, pedagogicko psychologická východiska).
2. Struktura ŠVP aneb co by měl ŠVP obsahovat (analýza jednotlivých částí ŠVP, příklady
z praxe).
Pro smysluplný průběh a maximální efektivitu kurzu si s sebou každý účastník přinese
text RVP PV a vlastní ŠVP (případně i TVP).
Seminář reaguje na potřebu mateřských škol provést inovace svých so učasných školních a
třídních vzdělávacích programů a to jak ve vztahu ke zkušenostem, které za dobu jejich
realizace každá MŠ učinila, tak ve vztahu k požadavkům RVP PV. Bude zaměřen na porovnání
souladu ŠVP s RVP PV. Účastníci tak získají dovednosti, kter é bezprostředně využijí při
inovaci svých ŠVP a TVP.
Určeno komu:

Pedagogům MŠ

Číslo akce:

4702

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

7. 3. 2016 od 9.00 do 15.00 h

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

750 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Radka Ježková, jezkova@sssbrno.cz,
tel. 734 441 511

Uzávěrka přihlášek:

29. února 2016

Využití ICT v předškolním vzdělávání
Obsah:
1. Příklady a ukázky využití ICT v předškolním vzdělávání – diagnostika, rozvoj motoriky,
kompenzace poruch, speciální pedagogika, příprava podkladů.
2. Přehled možností technického vybavení pro předškolní vzdělávání – typy zařízení a
platformy, výhody, nevýhody.
3. Přehled vhodných počítačových aplikací pro práci s předškolními dětmi
4. Specifika využití ICT pro předškolní vzdělávání.
5. Praktická část – vyzkoušení techniky, práce v konkrétních aplikacích.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům MŠ, vedoucím
pracovníkům MŠ

Číslo akce:

4651

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

pátek 11. 3. 2016 od 11.00 h do 15.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Lektor:

Ing. Ludmila Brestičová

Cena pro pedagogy:

1.000 Kč

Cena pro ostatní:

1.210 Kč

Poznámka:

Kurz probíhá v počítačové učebně, každý
účastník má k dispozici počítač.

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Adamová, adamova@sssbrno.cz,
tel. 543 426 060

Uzávěrka přihlášek:

do 4. března 2016

Břeclav-Spolupráce s rodiči dítěte v době od zápisu k zahájení školní
docházky
Obsah:
Účastník si utřídí a prohloubí znalosti o vývoji dítěte v období od zápisu do doby zahájení
školní docházky. Uvědomí si zásady efektivního pozorování a naslouchání dětem jako
předpoklad pro stanovení orientační pedagogické diagnostiky školní zralosti, která je základem
pro další práci s dítětem – podporování vývoje a rozvíjení specifických funkcí potřebných pro
zvládnutí nároků školní docházky. Získá nástroje pro komunikaci s rodiči a uvědomí si
odlišnosti a specifika podporování vývoje a rozvíjení jednotlivých funkcí v rodině a v MŠ.
Vyzkouší si hry a cvičení zaměřené na jednotlivé oblasti rozvoje školní zralosti, rozliší a
doporučí možnosti jejich využití v MŠ nebo rodině. Seznámí se s možnými způsoby komunikace
s rodiči, využitím jednotlivých prvků komunikace v různých situacích komunikace s rodiči.
Tvořivě aplikuje získané znalosti do praktických každodenních činností a doporučí je rodičům.
Seznámí se s riziky plynoucími z nevhodných pedagogických postupů. Získá náhled na
spolupráci MŠ, ZŠ a rodiny jako komplexní efektivní pomoc a službu pro rodinu.
Přednáška prolínající se s workshopem. Od účastníků se očekává aktivní přístup. Součástí
semináře je část teoretická a praktická, které se průběžně prolínají. Během semináře si své
poznatky i vyzkoušené hry účastníci zaznamenávají na předpřipravené kar ty.
Přehled témat výuky:
1) Rekapitulace známých informací a zkušeností týkajících se osobnosti předškoláka v období
od zápisu do začátku školní docházky – využití aktivních metod učení. Sdílení zkušeností z
období zápisů zejména spolupráce MŠ a ZŠ, návrhy změn
2) Jednotlivé oblasti vývoje
 Orientační diagnostika učitele MŠ a ZŠ – stanovení aktuální úrovně vědomostí,
dovedností a schopností v MŠ, přípravném ročníku a při aktu zápisu – rozdíly,
specifika, pozitiva a negativa, pozitiva a př ínosy vzájemné spolupráce.
 Oblasti vývoje – možnosti rozvíjení, zásady s důrazem na postupnost, různé pohledy na
rozvoj volních vlastností a jejich využití při rozvoji jednotlivých oblastí.
3) Deficity dílčích funkcí v jednotlivých oblastech - komplexní pohled na vývoj
4) Zásady pozorování a naslouchání. Navazující prostředky umožňující efektivní podporování
vývoje - kdy, kde a jak efektivně zasáhnout.
5) Komunikace s dětmi jako základní prostředek rozvoje
 zásady, možnosti v MŠ v ZŠ v přípravném ročníku, při skupinové a individuální práci efektivní využití základních prvků komunikace. Nápodoba jako základ pro podpo rování
přirozeného vývoje.
6) Komunikace s rodiči, zákonnými zástupci – pěstouni, prarodiče
 empatie, možnosti, osvědčené formy a prvky komunikace, souvislosti, specifika, práce
portfoliem žáka, motivace rodičů ke spolupráci, funkční komunikační prvky v
komunikaci s rodiči.
Určeno komu:

pro učitele MŠ a ZŠ

Číslo akce:

55890

Číslo akreditace:

MSMT-7869/2015-1-352

Termín konání:

16. 3. 2016, od 8.00 - 13:30 hodin

Místo konání:

Dům školství Břeclav, 17. listopadu 1a

Lektor:

Mgr. Martina Černá

Cena pro pedagogy:

720 Kč

Cena pro ostatní:

870 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Ratajská, tel.: 733 58 58 61, e-

mail: ratajska@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek:

9. 3. 2016

Využití interaktivní tabule - určeno pro MŠ
Obsah:
1) Novinky v oblasti interaktivních tabulí.
2) Program Hot Potatoes a jeho využití při tvorbě materiálů pro interaktivní tabule - Instalace
aplikace, informace o Hot Potatoes na Internetu, vysvětlení základních funkcí jednotlivých
aplikací. Praktické cvičení: tvorba DUM, testů, křížovek a cvičení v jednotlivých aplikacích.
3) Burza nápadů – neformální předvedení přinesených ukázek a materiálů. Rozbor
jednotlivých ukázek lektorem – pozitiva, negativa, nové možnosti.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům MŠ, vedoucím
pracovníkům MŠ

Číslo akce:

4610

Číslo akreditace:

MSMT6235/2012-25-153

Termín konání:

čtvrtky 31. 3. a 7. 4. 2016 od 8.30 do 11.00 h
Kurz je rozdělen do dvou vyučovacích dnů, je
nutné se zúčastnit obou termínů.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Lektor:

Ing. Ludmila Brestičová

Cena pro pedagogy:

850 Kč

Cena pro ostatní:

1.020 Kč

Poznámka:

Kurz probíhá v počítačové učebně, každý
účastník má k dispozici počítač plus možnost
vyzkoušení interaktivních tabulí SmartBoard,
ActiveBoard.

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Adamová, adamova@sssbrno.cz,
tel. 543 426 060

Uzávěrka přihlášek:

do 24. března 2016

Metody aktivního učení v MŠ
Obsah:
Praktický interaktivní seminář zaměřený na tato témata: Plánování řízené pedagogické činnosti
v MŠ se zapojením aktivizačních metod a kooperativních aktivit.
1. Ukázka metod a forem práce podporující rozvoj předčtenářské a matematické
gramotnosti dětí předškolního věku, které svým charakterem děti motivují k učení
a baví je – metody a formy se zaměřením na realizaci třífázového modelu učení –
pedagogický konstruktivismus: pětilístek, výukový plakát, čtení s předvídáním,
hodnotící řetěz.
2. Diskusní a komunikační techniky, simulační techniky a hraní rolí, techniky objevování a
řešení problémů, práce s textem – metody: T-graf, komunitní kruh a jeho variabilní
užití v jednotlivých fázích vzdělávacího procesu, simulace reálných situací pro
předškolní děti.
3. Diskuze a sdílení příkladů dobré praxe – reflexe odzkoušených metod, pedagogický
rozbor přínosů a rizik jednotlivých metod do přímé pedagogické činnosti.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům MS

Číslo akce:

4748

Číslo akreditace:

MSMT-7869/2015-1-352

Termín konání:

6. 4. 2016 od 9.15 do 13.15 hod

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

Mgr. Jana Žaludová

Cena pro pedagogy:

bude upřesněno

Kontaktní osoba:

Irena Hrušáková, e-mail
hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Uzávěrka přihlášek:

30. března 2016

Tablet ve třídě MŠ
Obsah:
Technická část výuky:
 Přehled možných typu tabletů pro předškolní vzdělávání – výhody, nevýhody.
 Přehled vhodných počítačových aplikací pro práci na tabletu pro předškolní děti.
Metodická část výuky:
 Specifika využití ICT pro předškolní vzdělávání, individuální práce, práce se skupinou.
 Metodika práce s předškolními dětmi při využití ICT, příprava pedagoga.
Praktická část výuky:
 Praktická část – vyzkoušení techniky, práce v konkrétních aplikacích.
 Příklady a ukázky využití tabletů v předškolním vzdělávání (možnosti využití a přínos
pro předškolní děti, vytváření správných pracovních návyků).
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům MŠ, vedoucím
pracovníkům MŠ

Číslo akce:

4700

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

čtvrtek 21. 4. 2016 od 14.45 h do 19.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Lektor:

Mgr. Josef Mach

Cena pro pedagogy:

1.000 Kč

Cena pro ostatní:

1. 210Kč

Poznámka:

Doporučujeme na kurz přinést vlastní tablet se
založeným účtem. V případě nutnosti lze
tablet zapůjčit po dobu kurzu na SSŠ Brno.

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Adamová, adamova@sssbrno.cz,
tel. 543 426 060

Uzávěrka přihlášek:

do 14. dubna 2016

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

Pedagogové MS

Číslo akce:

4706

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

31. 3. 2016 od 13.30 do 17.30 h

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

Mgr. Lenka Bínová

Cena pro pedagogy:

750 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Radka Ježková, jezkova@sssbrno.cz,
tel. 734 441 511

Uzávěrka přihlášek:

23. března 2016

Letní inspirace pro práci s dětmi a ke Dni matek v MŠ
Cílem semináře je inspirovat pedagogy a předat jim praktické zkušenosti a náměty na
vystoupení ke Dni matek a k letnímu tvoření s dětmi v MŠ.
Prosíme si přinést s sebou: šicí potřeby, nůžky, zbytky vln
Určeno komu:

učitelé MŠ

Číslo akce:

55892

Číslo akreditace:

MSMT-7869/2015-1-352

Termín konání:

31. 3. 2016, od 9.30 - 14:30

Místo konání:

Dům školství Břeclav, 17. listopadu 1a

Lektor:

Mgr. Iva Tomášková

Cena pro pedagogy:

560 Kč

Cena pro ostatní:

680 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Ratajská, tel. 733 58 58 61, email: ratajska@sssbrno.cz

Uzávěrka přihlášek:

23. 3. 2016

Kurz logopedické prevence – asistent logopeda
Kritéria výběru účastníků:
Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese a v
kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační
kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči.
Studium je zejména určeno pro učitele/učitelky mateřské školy nebo přípravné třídy základní
školy.
Kritériem pro výběr uchazeče je doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost
(zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) učitele nebo vychovatele a písemný souhlas ředitele
školy s realizací pedagogické praxe frekventanta kurzu.
Obsah (40 hodin teorie a 20 hodin praxe):
1) Logopedie, systém logopedické péče v ČR.
2) Vývoj řeči a podmínky jeho správného vývoje.
3) Patologie ve vývoji řeči a pedagogická diagnostika spojená s diferenciací odchylek od
běžného vývoje řeči.
4) Metodické postupy v logopedické prevenci, logopedické pomůcky a hry.
5) Logopedická diagnostika v praxi - praktická část v MŠ.
Ukončení studia:
Úspěšné absolutorium kurzu je podmíněno alespoň 75% účastí. Studium je ukončeno
závěrečným pohovorem a rozborem kazuistiky, kterou absolvent zpracoval na základě
pedagogické praxe zaměřené na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence. Úspěšným
absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu činností logopedického
asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j. 14712/2009 -61 k zabezpečení
logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného rozvoje komunikačních
schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží.
Kurzovné lze hradit z Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním
vzdělávání.
Kurz bude probíhat v těchto termínech:
29. března 2016
30. března 2016
6. dubna 2016

7. dubna 2016
11. 4. - 17. 6. 2016 (praxe)
21. června 2016 (závěrečné pohovory)
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci
výkonu své profese a v kontextu školního
vzdělávacího programu věnují řečové
výchově, podpoře komunikační kompetence
dětí a primární prevenci narušeného vývoje
dětské řeči.

Číslo akce:

55908

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

29. 3. 2016 – 21. 6. 2016, od 8.00 - 16.00
hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Alena Horáková, Mgr. Dagmar
Krýsová

Cena pro pedagogy:

5 500 Kč

Cena pro ostatní:

6 660 Kč

Kontaktní osoba:

Draha Ševčíková, tel.: 733 500 822, e-mail:
sevcikova@sssbrno.cz

Uzávěrka přihlášek:

22. 3. 2016

Břeclav-Letní inspirace pro práci s dětmi a ke Dni matek v MŠ
Obsah:
Cílem semináře je inspirovat pedagogy a předat jim praktické zkušenosti a náměty na
vystoupení ke Dni matek a k letnímu tvoření s dětmi v MŠ.
Prosíme si přinést s sebou: šicí potřeby, nůžky, zbytky vln
Určeno komu:

pro učitele mateřských škol

Číslo akce:

55892

Číslo akreditace:

MSMT-7869/2015-1-352

Termín konání:

31. 3. 2016, od 9.30 - 14:30 hodin

Místo konání:

Dům školství Břeclav, 17. listopadu 1a

Lektor:

Mgr. Iva Tomášková

Cena pro pedagogy:

560 Kč

Cena pro ostatní:

680 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Ratajská, tel.: 733 58 58 61, email: ratajska@sssbrno.cz

Uzávěrka přihlášek:

23. 3. 2016

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE
Třídnická hodina – jeden z nástrojů, jak ovlivnit klima třídy
Obsah:
Seminář účastníkům přiblíží prožitkovou formou možnosti práce se třídou.
 Způsoby práce se třídou 0,5 hod.
 Komunitní kruh, pravidla komunitního kruhu 0,5 hod.
 Smysl třídnické hodiny, způsob vedení třídnické hodiny 1 hod.
 Zásady třídnické hodiny 1 hod.
 Struktura třídnické hodiny, přínos třídnické hodiny pro žáky 0,5 hod.
 Skupiny témat třídnické hodiny – praktické návody pro třídní učitele 4 hod.
 Evaluace 0,5 hod.
Seminář zprostředkuje pedagogům různé návody, jak pracovat se třídou, např. řešení konfliktů,
řešení problémů, naučit žáky rozvíjet dovednosti komunikační, seberegulační nebo
sebepoznávací, atd.
Součástí semináře je soubor vybraných technik s metodikou pro náplň třídnické hodiny
(seznamovací, tvorba pravidel, sebepoznávací, sebeprosazovací, na podporu spolupráce,
komunikace, koheze, atd.).
Třídnické hodiny poskytují pedagogům možnost pravidelné práce se vztahy uvnitř třídy. V rámci
třídnické hodiny se může cíleně pracovat se vztahy ve t řídě a rozvíjet osobnostní či sociální
dovednosti žáků. Pomocí třídnické hodiny je možné řešit aktuální problémy třídy. Tento způsob
práce se třídou je prevencí sociálně nežádoucích jevů a současně př ináší možnost účinné
intervence.
Určeno komu:

Pedagogové ZŠ a SŠ

Číslo akce:

4707

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

31. 3. 2016 od 9.00 do 16.00 h

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

Mgr. Helena Adamusová

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Radka Ježková, jezkova@sssbrno.cz,
tel. 734 441 511

Uzávěrka přihlášek:

23. března 2016

Prevence násilí na školách
Obsah:
Cílem semináře je seznámit účastníky se základními pojmy násilí a agresivita, šikana, vés t je k
tomu, aby porozuměli, jaké jsou formy násilí dívek a chlapců, co je a co není šikana. V průběhu
semináře budou analyzovány konkrétní případy. Především na nich se seznámíme s důvody
vzniku některých projevů násilí, odpovíme na otázky „Proč to dělají ?“ a budou v souvislosti s
tím uvedeny možnosti prevence školy, pedagogických pracovníků a ředitelů škol.
Určeno komu:

pro učitele ZŠ a SŠ a pro vedoucí pracovníky
ve školství

Číslo akce:

4746

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

1. 4. 2016 od 9.00 do 12.150 hod.

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

PhDr. Renáta Ševčíková

Cena pro pedagogy:

bude upřesněno

Kontaktní osoba:

Irena Hrušáková, hrusakova@sssbrno.cz,

tel. 602 169 157
Uzávěrka přihlášek:

25. března 2016

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

pedagogům ZŠ a SŠ

Číslo akce:

4741

Číslo akreditace:

MSMT-16403/2015-1-557

Termín konání:

16. 3. 2016 od 9.00 do 15.30 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Robert Čapek, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

950 Kč

Cena pro ostatní:

1150 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

9. března 2016

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

Číslo akce:

4682

Číslo akreditace:

MSMT-7869/2015-1-352

Termín konání:

10. 3. 2016 od 9.00 do 15.30 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Kateřina Svobodová

Cena pro pedagogy:

900 Kč

Cena pro ostatní:

1090 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

26. února 2016

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:

4679

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

11. 3. 2016 od 9.00 do 15.30 hod.
8. 4. 2016 od 9.00 do 15.30 hod.
3. 5. 2016 od 9.00 do 12.30 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PhDr. Libor Kyncl

Cena pro pedagogy:

2500 Kč

Cena pro ostatní:

3030 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

26. února 2016

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:
 porozumí třífázovému modelu procesu učení a plánuj e jeho využití ve vlastní výuce
 argumentuje pro metody aktivního učení
 disponuje sadou 5 metod aktivního učení a kritického myšlení, které je možné
zařazovat do výuky odborných předmětů a odborného výcviku a vhodně je kombinovat
 doplňuje metody kursu svými vlastními náměty a adaptacemi
Určeno komu:

pedagogům SŠ

Číslo akce:

4743

Číslo akreditace:

MSMT-21844/2013-1-582

Termín konání:

30. 3. 2016 od 9.00 do 15.30 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Dana Forýtková

Cena pro pedagogy:

950 Kč

Cena pro ostatní:

1150 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

23. března 2016

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
Didaktika využití ICT ve speciální pedagogice
Obsah:
1) Výběr vhodných dotykových zařízení pro využití ve speciální pedagogice
2) Využití dotykových zařízení při diagnostice
3) Zdroje materiálů pro dotyková zařízení. Posouzení jejich kvality a využitelnosti ve speciální
pedagogice
4) Aplikace vhodné pro žáky se SVP. Účastníci budou seznámení s aktuálně dostupnými
aplikacemi pro tyto oblasti SVP:
 Tělesné postižení
 Mentální postižení (My First App, Terasoft, dr. Dino, …)
 Zrakové postižení (Fluid, Frits and Vegetables, …)
 Sluchové postižení (SoundTouch, Sounds, Touch of Music, …)
 Vady řeči (Quick Choice, I clic I talk, Niki talk, Klábosil, …)
 Autismus (iCommunicate, AutismXpress, …)
 Kombinované vady
 Specifické poruchy učení (Chytré balonky, Fluency Timer, Letter Reflex, …)
5) Multimediální funkce dotykových zařízení a jejich využití ve speciální pedagogice.
6) Využití dotykových zařízení při přípravě učitele a asistenta pedagoga na práci s žáky se
SPU
7) Doporučené zdroje materiálů a servery, včetně doporučení práce pro rodiče žáků se
SPU Komentované ukázky aplikace didaktických a metodických nástrojů a postupů ve
speciální pedagogice
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, G

Číslo akce:

4733

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

pátek 15. 4. 2016 od 11.00 do 15.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Lektor:

Ing. Ludmila Brestičová

Cena pro pedagogy:

900 Kč

Cena pro ostatní:

1.090 Kč

Poznámka:

Doporučujeme na kurz přinést vlastní tablet se
založeným účtem. V případě nutnosti lze
tablet zapůjčit po dobu kurzu na SSŠ Brno.

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Adamová, adamova@sssbrno.cz,
tel. 543 426 060

Uzávěrka přihlášek:

do 8. dubna 2016

Jak pracovat s žáky s SPU na SŠ
Obsah:

Cílem semináře je poskytnutí metodické pomoci učitelům v edukaci žáka s SPU,
hledání vhodných komunikačních cest, představení metod hodnocení a
nejpoužívanějších metod výuky, ukázka vlivu SPU na jednotlivé fáze výuky,
kompenzace poruchy.
Určeno komu:

pedagogům SŠ

Číslo akce:

4745

Číslo akreditace:

MSMT-7869/2015-1-352

Termín konání:

13. 4. 2016 od 9.00 do 14.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. et Mgr. Eva Kovářová

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:

6. dubna 2016

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ a mladším školním
věku
Obsah:
1) Úvod do problematiky práce s hyperaktivními, hypoaktivními a agresivními dětmi v
mateřské škole a mladším školním věku.
2) Práce s modelem Pesoterapie – základní sociální potřeby dítěte – potřeba místa, podpory,
péče, bezpečí a limitu.
3) Praktické ukázky uspokojování výše uvedených potřeb na tělové úrovni – práce s tělem u
hyperaktivních, hypoaktivních a agresivních dětí a možná doporučení jak s t ěmito dětmi
pracovat.
Cílem semináře je:
 teoretické vymezení hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí
 seznámení účastníků s příčinami vzniku ADHD, LMD
 doporučující strategie při práci s těmito dětmi.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. stupně
ZŠ

Číslo akce:

4728

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

26. 4. 2016 od 9.00 do 15.00 hod.

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

PaedDr. Zdeněk Martínek

Cena pro pedagogy:

bude upřesněno

Kontaktní osoba:

Irena Hrušáková, hrusakova@sssbrno.cz , tel.
602 169 157

Uzávěrka přihlášek:

19. 4. 2016

PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY, ENVIROMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Využití tabletu ve výuce přírodopisu
Obsah:
1) Aktuální novinky na trhu s aplikacemi pro výuku přírodopisu
2) Integrace ICT a zvláště dotykových zařízení do výuky přírodopisu/biologie – možnosti,
výhody a nevýhody
3) Tablet jako záznamové zařízení – fotíme a natáčíme přírodniny a následné zpracování a
sdílení
4) Užitečné aplikace pro dotyková zařízení v rámci zoologie, botaniky, anatomie
5) Elektronické učebnice na dotykových zařízeních
6) Virtuální realita a jak ji využít při výuce přírodopisu
7) Tablet jako tvůrčí nástroj učitele – vytváříme komentovaná videa a obrázky s biologickou
tématikou
8) Tablet jako měřicí přístroj – využití v laboratorních cvičeních
Seminář je zaměřen pro uživatele, kteří hledají zajímavé a nové postupy výuky přírodopisu
s využitím dotykových technologií (mobil, tablet) a online zdrojů.
Určeno komu:

pedagogům 2. st. základních škol a středních
škol včetně gymnázií

Číslo akce:

4618

Číslo akreditace:

MSMT-16403/2015-1-557

Termín konání:

čtvrtek 17. 3. 2016 od 14.00 do 18.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Pavel Hodál

Cena pro pedagogy:

850 Kč

Cena pro ostatní:

1.030 Kč

Poznámka:

Výuka probíhá v počítačové učebně, každý
účastník má k dispozici svůj počítač.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

do 10. března 2016

Využití tabletu ve výuce zeměpisu
Obsah:
1) Integrace dotykových zařízení do výuky zeměpisu/geografie – možnosti, výhody
a nevýhody
2) Vybrané užitečné aplikace pro dotyková zařízení s geografickou tématikou (mapy, ma pové
portály, GoogleEarth, výukové a testovací aplikace – výběr, navigace, GPS aplikace,
doprava a jízdní řády)
3) Tablet jako záznamové zařízení – fotíme a natáčíme geografické objekty a jevy, zpracování
získaných dat, jejich sdílení
4) Vybrané užitečné webové stránky pro dotyková zařízení s geografickou tématikou
(geoportály, mapy, slepé mapy)5. Vytváření vlastního geografického obsahu na dotykových
zařízeních (mapové náčrty a schémata, tvorba a úprava pdf dokumentů, print screen)
Seminář je zaměřen pro uživatele, kteří hledají zajímavé a nové postupy výuky zeměpisu
s využitím dotykových technologií (mobil, tablet) a online zdrojů.
Určeno komu:

pedagogům 2. st. základních škol a středních
škol včetně gymnázií

Číslo akce:

4499

Číslo akreditace:

MSMT-16403/2015-1-557

Termín konání:

středa 23. 3. 2016 od 14.00 do 18.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Eduard Pataki

Cena pro pedagogy:

850 Kč

Cena pro ostatní:

1.030 Kč

Poznámka:

Výuka probíhá v počítačové učebně,
doporučujeme si přinést vlastní tablet/mobil.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

do 16. března 2016

Didaktika využití ICT ve fyzice
Obsah:
1. Lektorská vystoupení k následujícím tématům:
 Wi-fi sítě ve škole a BYOD
 Seznámení s prostředím (Windows, iOS, Android) a dostupnými programy
 Ukázky programů pro fyziku (+ popis instalace na tablety a smartphony žáků)
 Možnosti aktivit pro fyziku – jak využít tablety v hodinách
 Využití ve spojení s diaprojektorem
2. Komentované ukázky aplikace didaktických a metodických nástrojů a postupů ve fyzice
3. Moderovaná diskuze účastníků směřující k výměně zkušeností a dobrých praxí s různými
didaktickými a metodickými nástroji
Seminář je zaměřen na uživatele, kteří hledají zajímavé a nové postupy výuky fyziky s využitím
dotykových technologií (mobil, tablet) a online zdrojů.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům druhého stupně,
víceletých G a SŠ

Číslo akce:

4757

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

středa 13. 4. 2016 od 13.00 do 17.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Tomáš Ponča

Cena pro pedagogy:

900 Kč

Cena pro ostatní:

1.090 Kč

Poznámka:

Výuka probíhá v počítačové učebně,
doporučujeme si přinést vlastní tablet/mobil.

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Adamová, adamova@sssbrno.cz
tel: 543 426 060

Uzávěrka přihlášek:

do 6. dubna 2016

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

pro vedoucí pracovníky základních a středních
škol

Číslo akce:

55871

Číslo akreditace:

MSMT-43214/2013-1-1001

Termín konání:

18. 3. 2016, od 8.30 - 13.30 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

RNDr. Petr Lukáš

Cena pro pedagogy:

690 Kč

Cena pro ostatní:

835 Kč

Kontaktní osoba:

Draha Ševčíková, tel.: 733 500 822, e-mail:
sevcikova@sssbrno.cz

Uzávěrka přihlášek:

11. 3. 2016

Břeclav - Práva a povinnosti ředitele školy v kostce
Obsah:
Cílem semináře je seznámit vedoucí pracovníky školy s přehledem práv a povinností ředitele
školy v jednotlivých oblastech práva, se základními povinnostmi ředitele školy jako
zaměstnavatele v časové a logické posloupnosti, následně rozpracovanými do systému
interních směrnic školy.
 seznámení s aktuální právní úpravou,
 práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů (postup před vznikem
pracovního poměru, průběh a změny pracovního poměru, ukončení pracovního poměru,
personální agenda, BOZP, odpovědnost za škodu),
 práva a povinnosti vůči žákům (odpovědnost za škodu, zajištění řádného vzdělávání,
dodržování podmínek vzdělávání podle ŠVP, zajištění dohledu, komunikace s žáky a
rodiči, podmínky vzdělávání žáků se SVP, zajištění řádné činnosti výchovného poradce
 ředitel školy jako orgán státní správy (správní řízení v průběhu vzdělávání žáků),
 povinnosti v oblasti poskytování informací (ochrana osobních údajů, právo na
informace, správní řízení v případě zamítnutí poskytnutí informace),
 povinnosti v oblasti vyřizování stížností (vyřizování stížností v režimu zákoníku práce a
správního řádu),
 práva a povinnosti v oblasti hospodaření (smlouvy, dary, daně),
 povinnosti v oblasti trestního práva (prevence, odpovědnost školy, odpovědnost
pedagogických pracovníků, šikana)
 povinnosti v oblasti autorských práv (školní dílo, respektování autorských práv)
 práva a povinnosti ředitele školy jako součást interních směrnic školy.
Určeno komu:

pro vedoucí pracovníky škol

Číslo akce:

55891

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

21. 3. 2016, od 9.00 - 13.00 hodin

Místo konání:

Dům školství Břeclav, 17. listopadu 1a

Lektor:

PhDr. Monika Puškinová Ph. D.

Cena pro pedagogy:

690 Kč

Cena pro ostatní:

840 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Ratajská, tel.: 733 58 58 61, email: ratajska@sssbrno.cz

Uzávěrka přihlášek:

15. 3. 2016

Peněžní fondy v příspěvkových organizacích
Obsah:
Seminář podle úpravy platné v r. 2016
1.

Zásady hospodaření příspěvkových organizací (PO):
 vymezení složek majetku
 náklady (výdaje), výnosy (příjmy) související s činností
 výsledek hospodaření a jeho použití
2. Zdroje financování činnosti PO
 dotace a příspěvky na činnost z veřejných rozpočtů,
 vlastní výnosy z činnosti PO jako právnické osoby
3. Hlavní činnost a hospodářská činnost, daňové povinnosti
4. 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
 tvorba a použití rezervních fondů
 fond reprodukce majetku (investiční fond)
 fondy tvořené ze zlepšeného výsledku hospodaření
 fondy tvořené z nákladů
 tvorba fondů z darů
 zdaňování tvorby a čerpání fondů podle ZDP
 dotazy a diskuse ke složitějším problémům.
5. 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, jejich zástupce a ekonomy o problematice týkající
se peněžních fondů v příspěvkových organizacích a tím zajistit prevenci před případnými
chybami a z toho vyplývajícími sankcemi.
Akreditovaný seminář Doplňková činnost v příspěvkových organizacích bude vyhlášena
samostatně dne 9. 5. 2016 v Blansku.
Určeno komu:

pro vedoucí pedagogické pracovníky a
ekonomické pracovníky

Číslo akce:

4692

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

29. 3. 2016 od 9.00 - 14.00 hod.

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

Ing. Olga Hanzlová

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Kontaktní osoba:

Irena Hrušáková, e-mail
hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Uzávěrka přihlášek:

29. 3. 2016

Aplikace správního řádu na základních a středních školách
Obsah:




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

pro vedoucí pedagogické pracovníky

Číslo akce:

4747

Číslo akreditace:

MSMT - 12321/2013-201-350

Termín konání:

4. 4. 2016 od 9.00 - 12. 15 hod.

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

JUDr. Dana Juříčková

Cena pro pedagogy:

bude upřesněno

Kontaktní osoba:

Irena Hrušáková, e-mail
hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Uzávěrka přihlášek:

22. 3. 2016

Peněžní fondy v příspěvkových organizacích
Obsah:
Seminář podle úpravy platné v roce 2016
Fondy - tvorba a účtování fondů v příspěvkových organizacích
1. Fondy tvořené ze zlepšeného výsledku hospodaření
2. Fondy tvořené z nákladů
3. Tvorba a použití rezervních fondů
4. Fond odměn
5. Fond investic
6. Fond kulturních a sociálních potřeb
7. Tvorba fondů z darů
8. Zdaňování tvorby a čerpání fondů podle ZDP
9. Dotazy a diskuse ke složitějším problémům
Doplňková činnost
1. Rozsah a obsah činností, které jsou u příspěvkové orga nizace doplňkovou činností
2. Dokumenty vymezující a opravňující provozování doplňkové činnosti
3. Kalkulace výkonů doplňkové činnosti
4. Účtování o doplňkové činnosti, výsledek hospodaření
5. Zdaňování doplňkové činnosti
6. Dotazy a řešení složitějších problémů
Určeno komu:

vedoucím pracovníkům škol a školských

zařízení, ekonomům
Číslo akce:

4653

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

úterý 12. 4. 2016 od 9.00 h do 14.00 h

Místo konání:

SSŠ Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Olga Hanzlová

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Kontaktní osoba:

Ivana Suchánková, suchankova@sssbrno.cz ,
tel. 543 426 036

Uzávěrka přihlášek:

5. dubna 2016

Vnitřní kontrolní systém v příspěvkové organizaci
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 zřiz ované
(příspěvkové) organizace. Obsah semináře:
 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
Určeno komu:

vedoucím pracovníkům škol a školských
zařízení

Číslo akce:

4712

Číslo akreditace:

MSMT-43214/2013-1-1001

Termín konání:

středa 16. 3. 2016 od 9.00 h do 15.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Michal Hájek

Cena pro pedagogy:

1.100 Kč

Cena pro ostatní:

1.350 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ivana Smejkalová,
smejakalova@sssbrno.cz , tel.: 543 426 047

Uzávěrka přihlášek:

9. 3. 2016

Prevence korupčního jednání
Cílem semináře je poskytnout informace, které by pomohly odstranit nebo v maximální možné
míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci činnosti příspěvkové organi zace.
Dále vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo
docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní
systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci. Obsah semináře:
 úvod
 právní rámec
 druhy korupce
 předcházení korupci
 korupce a výběrová řízení





do jakých situací by se mohli dostat vedoucí pracovníci a co není nebo již je korupční
jednání (kytka, láhev, obálka…), konkrét ní případy z judikatury a praxe
korupce při nakládání s majetkem školy
preventivní opatření ve smlouvách s dodavateli

Určeno komu:

vedoucím pracovníkům škol a školských
zařízení

Číslo akce:

4713

Číslo akreditace:

MSMT-7869/2015-1-352

Termín konání:

pátek 18. 3. 2016 od 9.00 h do 13.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Pavel Schreiber

Cena pro pedagogy:

860 Kč

Cena pro ostatní:

1.050 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ivana Smejkalová,
smejkalova@sssbrno.cz tel.: 543 426 047

Uzávěrka přihlášek:

11. 3. 2016

UMĚNÍ A KULTURA
Tvoření ve školní družině: Jaro
Obsah:
Máme tu jaro a s ním i tvoření z papíru. Vyzkoušíme si jednoduché výtvarné techniky,
ukážeme si spoustu možností jak netradičně vyzdobit třídu, chodby i okna.
Určeno komu:

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

Číslo akce:

4660

Číslo akreditace:

MSMT-17775/2014-1-598

Termín konání:

pondělí 7. 3. 2016 od 8.30 h do 11.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Radka Drlíková

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Poznámka:

S sebou: psací potřeby, fotoaparát (chcete-li),
ručník na ruce

Kontaktní osoba:

Ivana Suchánková, suchankova@sssbrno.cz ,
tel. 543 426 036

Uzávěrka přihlášek:

26. února 2016

Cestou dramatické výchovy: Co musí udělat jaro?
Obsah:
Jedná se dvoudenní seminář. V kurzu se učitelé a vychovatelé seznámí s moderními
aktivizujícími pedagogickými metodami, především s metodou dramatické výchovy, neboť se
nám v praxi osvědčilo, že právě metody DV mohou změnit tradiční školu ve školu tvořivou,
aktivní, ve školu – dílnu lidskosti, jak ji označoval Komenský. Dílna bude zaměřena na jaro.
První část - Práce s poezií a prózou, která vyústí v dramatický projev
Druhá část - Metodiky dramatické výchovy, jak pracovat s textem, reflexe, burza nápadů na
využití DV v práci s dětmi.
Určeno komu:

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

Číslo akce:

4661

Číslo akreditace:

MSMT-21844/2013-1-582

Termín konání:

pondělí 14. 3. a 21. 3. 2016 od 8.30 h do
11.30 h

Místo konání:

SSŠ Brno, Hybešova 15

Lektor:

PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

950 Kč

Cena pro ostatní:

1150 Kč

Poznámka:

S sebou: přezůvky, pohodlné oblečení

Kontaktní osoba:

Ivana Suchánková, suchankova@sssbrno.cz ,
tel. 543 426 036

Uzávěrka přihlášek:

7. března 2016

Písničky Pavla Jurkoviče se hrou na zvonkohry a pohybem
Obsah:
 Písničky Pavla Jurkoviče jsou mezi dětmi velmi oblíbené a některé již za jeho života
zlidověly (Masožravá kytka a cvrček, Čáry máry ententýky, poletíme do Afriky). Z
bohaté tvorby lektorka vybrala řadu lidových písniček v úpravě Pavla Jurkoviče, i
některé jeho autorské písničky. Zvolila ty, které lákají děti k doprovodné hře na
zvonkohru a ke spojení s pohybem.
 Náplní akce budou praxí ověřené náměty pro rozvoj hudebnosti dětí předškolního a
mladšího školního věku. V krátkosti si připomeneme hru na tělo, některé možnosti
využití zvuků předmětů z okolí a nástrojů Orffovského instrumentáře. Rytmizace,
melodizace a pohybové ztvárnění říkadel.
 V praxi si účastníci v průběhu semináře vyzkoušejí, jak i děti v MŠ a ŠD mohou
písničky doprovodit hrou na zvonkohry s vyjímatelnými kameny (melodický ostinátní
doprovod). Zahrajeme si na zvonkohry v pentatonice, i glissando. Často spojíme hudbu
s pohybem. Poslech zhudebněných pohádek a příběhů. Dotazy, dis kuze.
Určeno komu:

učitelům MŠ, 1. a 2. tříd ZŠ, ŠD,
vychovatelům DM, vedoucím kroužků
a ostatním zájemcům

Číslo akce:

4662

Číslo akreditace:

MSMT–28166/2015-770

Termín konání:

středa 16. 3. 2016 od 9.00 h do 14.00 h

Místo konání:

SSŠ Brno, Hybešova 15

Lektor:

Eva Hurdová

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Poznámka:

S sebou: přezůvky, pohodlné oblečení,
zvonkohru s vyjímatelnými kameny (pokud
můžete, byli bychom velmi rádi)

Kontaktní osoba:

Ivana Suchánková, suchankova@sssbrno.cz ,
tel. 543 426 036

Uzávěrka přihlášek:

9. března 2016

Letní inspirace pro práci s dětmi a ke Dni matek v MŠ
Obsah:
Chtěli bychom Vás inspirovat a předat praktické zkušenosti a náměty n a vystoupení ke Dni
matek s dětmi v MŠ. Ukážeme si a vyzkoušíme postup výroby méně známých výrobků s dětmi,
inspirace k letnímu tvoření.
Určeno komu:

učitelům MŠ, 1. a 2. tříd ZŠ, ŠD,
vychovatelům DM, vedoucím kroužků
a ostatním zájemcům

Číslo akce:

4663

Číslo akreditace:

MSMT–7869/2015-1-352

Termín konání:

čtvrtek 17. 3. 2016 od 9.00 h do 14.00 h

Místo konání:

SSŠ Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Iva Tomášková

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Poznámka:

S sebou: šicí potřeby, nůžky, zbytky vln,
ručník na ruce

Kontaktní osoba:

Ivana Suchánková, suchankova@sssbrno.cz ,

tel. 543 426 036
Uzávěrka přihlášek:

10. března 2016

Jarní výtvarná dílna: Jak se líhnou vajíčka aneb jarní inspirace
Obsah:
S jarem se znovu rodí celá příroda. Získejte inspiraci pro motivační hry a osvojte si postupy na
tvoření s dětmi, které jsou adekvátní jejich výtvarnému vývoji. Čekají vás vajíčka, hnízda,
ptáčci v pojetí prožitkové výtvarné výchovy Radky Rubešové, která je spoluautorkou řady knih
o tvoření pro děti.
Určeno komu:

učitelům MŠ, 1. a 2. tříd ZŠ, ŠD,
vychovatelům DM, vedoucím kroužků
a ostatním zájemcům

Číslo akce:

4664

Číslo akreditace:

MSMT–36390/2015-1-953

Termín konání:

středa 23. 3. 2016 od 14.00 h do 17.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Mgr. Radka Rubešová

Cena pro pedagogy:

650 Kč

Cena pro ostatní:

790 Kč

Poznámka:

S sebou: ručník na ruce

Kontaktní osoba:

Ivana Suchánková, suchankova@sssbrno.cz ,
tel. 543 426 036

Uzávěrka přihlášek:

16. března 2016

Pohádky a výtvarné tvoření, Téma: Pohádka o semínku
Obsah:
Účastníci kurzu se seznámí s danou tematikou a jejím možném zařazení a zpracování v
návaznosti na obsah ŠVP. Vyzkouší si a osvojí dvě výtvarné techniky zaměřené na semínko a
jak je to s ním dál. První relaxační technika je malba temperou s netradičním nástrojem, druhá
technika se nazývá Temperová batika. Z rukodělných činností si zhotoví a osází nádobu na
bylinky a naučí se vyrábět sůl do koupele s bylinkami. Všechny činnosti jsou vhodné pro žáky
MŠ, ZŠ, ZŠ speciálních i vlastní tvorbu. Dále bude účastníkům nabídnuta pro inspiraci
literatura a již zhotovená díla.
Určeno komu:

učitelům MŠ, ZŠ, speciálních ZŠ, ŠD,
vychovatelům DM, vedoucím kroužků
a ostatním zájemcům

Číslo akce:

4665

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

pondělí 4. 4. 2016 od 14.00 h do 18.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Mgr. Magda Kubíčková

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Poznámka:

S sebou: ručník na ruce

Kontaktní osoba:

Ivana Suchánková, suchankova@sssbrno.cz ,
tel. 543 426 036

Uzávěrka přihlášek:

28. března 2016

Les jako zdroj pro environmenmentální vzdělávání se zaměřením na
výtvarné aktivity
Obsah:

Stěžejním vzdělávacím záměrem je obeznámení účastníků semináře s lesem, jako s
prostředím, který nám poskytuje nepřeberné množství námětů, nápadů a možností,
prostřednictvím kterých lze v podmínkách MŠ, 1. st. ZŠ a ŠD uskutečňovat environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu.

Teoretická část seznamuje účastníky s východisky, které vycházejí z temat iky lesa a
lesního života a vedou následně k praktickým výtvarným činnostem. Praktická část směřuje
k využití námětů lesa při výtvarném tvoření. Zejména pak tvoření, které je postaveno na
základě využití netradičních výtvarných materiálů, jako je karton, krabice a krabičky,
nejrůznější ruličky, provázky, tetra pak, PET lahve apod. Důraz je kladen na nenáročnost
výtvarného materiálů a to jak ze strany jednoduchého obstarání, tak ze strany finanční
nenáročnosti.
Určeno komu:

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

Číslo akce:

4666

Číslo akreditace:

MSMT-1549/2015-1-163

Termín konání:

pondělí 11. 4. 2016 od 8.30 h do 13.00 h

Místo konání:

SSŠ Brno, Hybešova 15

Lektor:

Bc. Veronika Mazourová

Cena pro pedagogy:

750 Kč

Cena pro ostatní:

910 Kč

Poznámka:

S sebou: malá zavařovací sklenice, 3 - 5
dřevěných kostek, tavící pistole (chcete-li mí
svou vlastní), vidlička, kulatá krabička od
tavených sýrů, malé nůžky (nejlépe na nehty),
ruličky od toaletního papíru a papírových
utěrek (cca 10 ruliček malých a 2 velké),
jakékoli lesní přírodniny, které účastnice
napadnou, uzavíratelnou (nejlépe plastovou)
krabičku na odnesení některých výrobků,
které budou s největší pravděpodobností ještě
mokré, ručník na ruce

Kontaktní osoba:

Ivana Suchánková, suchankova@sssbrno.cz ,
tel. 543 426 036

Uzávěrka přihlášek:

4. dubna 2016

Dramatická výchova pro osobnostní a sociální rozvoj dětí a prevence
šikany
Obsah:

Úvod do praktické teorie dramatické výchovy, dramatická cvičení a drobné hry. Rozbor
lektorských dovedností pro vedení dramatických her. Zásady vedení dramatických her. Cíle
prevence v oblasti šikany. Vedení reflexe s dětmi. Účastníci si vyzkoušejí různá dramatická
cvičení a posoudí možnosti jejich využití pro osobnostní a sociální rozvoj dětí. Naplánují,
vytvoří a zrealizují krátkou dramatickou hru. Zažijí radost ze společné práce. Na základě
reflexe vlastního prožitku účastníci sami zhodnotí přínos dramatické hry pro stmelení a
rozvoj vztahů ve skupině. Účastníci v závěru kurzu zhodnotí přínos nově nabytých
vědomostí a dovedností pro vlastní osobnostní rozvoj i možné využití pro osobnostní a
sociální rozvoj dětí v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Posoudí přínosy dramatic kých cvičení a hry pro
prevenci šikany.

Mgr. Ivana Šircová je lektorkou osobnostní a sociální výchovy o. s. Projekt Odyssea a
vyučující předmětů pedagogika, komunikace, rétorika a dramatická výchova na VŠ Palestra
v Praze.
Určeno komu:

učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, ŠD, vychovatelům

DM, vedoucím kroužků a ostatním zájemcům
Číslo akce:

4580

Číslo akreditace:

MSMT–36390/2015-1-953

Termín konání:

středa 13. 4. 2016 od 9.00 h do 14.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, učebna
dramatické výchovy

Lektor:

Mgr. Ivana Šircová

Cena pro pedagogy:

900 Kč

Cena pro ostatní:

1090 Kč

Poznámka:

S sebou: přezůvky, pohodlné oblečení,
bavlněný šátek, zápisník, psací potřeby,
svačina :)

Kontaktní osoba:

Ivana Suchánková, suchankova@sssbrno.cz ,
tel. 543 426 036

Uzávěrka přihlášek:

6. dubna 2016

Nápady pro školy v přírodě
Obsah:

Vyzkoušíme si, jak z prvotního nápadu rozvinout program na týdenní pobyt v přírodě. V
praktické části si vyzkoušíme jednoduché a originální výtvarné techniky, které jdou
univerzálně uplatnit v řadě témat. Zaměříme se na tvoření v lese, u vody a na využití
labyrintů při práci s dětmi. Výtvarné aktivity budou doplněné o motivační a pohybové hry
(náměty na stopovačky, stezky odvahy, hry v lese). Vycházet budeme z publikací
a vlastních zkušeností lektorky, která spolurealizovala řadu pobytů s dětmi na motivy např.
Piráti, Kosmonauti, Pravěk či Tři bratři.
Určeno komu:

učitelům MŠ

Číslo akce:

4667

Číslo akreditace:

MSMT–36390/2015-1-953

Termín konání:

pondělí 18. 4. 2016 od 14.00 h do 17.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Mgr. Radka Rubešová

Cena pro pedagogy:

650 Kč

Cena pro ostatní:

790 Kč

Poznámka:

S sebou: světlou bavlněnou tašku nebo tričko,
fén na urychlení schnutí, ručník na ruce

Kontaktní osoba:

Ivana Suchánková, suchankova@sssbrno.cz ,
tel. 543 426 036

Uzávěrka přihlášek:

11. dubna 2016

Využití počítače ve výtvarné výchově
Obsah:
1. Využití internetu – hledání inspirace pro jednotlivé výtvarné činnosti, odkazy na on-line
zdroje – internetové galerie, dějiny umění, prohlídky uměleckých děl v muzeích,
galeriích, výstavách, virtuální prohlídky.
2. Software – programy pro tvorbu bitmapové a vektorové grafiky – využití v hodinách
výtvarné výchovy.
3. Digitální malba – programy, ukázky tvorby.
4. Umělecká digitální fotografie – programy, ukázky tvorby.
5. Koláže a montáže digitálně.

6.
7.

Praktická cvičení.
Výměna dobrých praxí.

Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, ZUŠ,
SVČ a zájemcům o VV

Číslo akce:

4701

Číslo akreditace:

MSMT-16403/2015-1-557

Termín konání:

úterý 19. 4. 2016 od 14.30 h do 18.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Lektor:

Ing. Ludmila Brestičová

Cena pro pedagogy:

900 Kč

Cena pro ostatní:

1.090 Kč

Poznámka:

Kurz probíhá v počítačové učebně, každý
účastník má k dispozici počítač.

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Adamová, adamova@sssbrno.cz,
tel. 543 426 060

Uzávěrka přihlášek:

do 12. dubna 2016

Výtvarná dílna - Co vše můžeme dělat s papírem, Téma: KOLÁŽ –
ROLÁŽ - JIŘÍ KOLÁŘ
Obsah:

Kurz bude zaměřen na práci s papírem, lepení a práci s reprodukcí, tiskem a podobnými
materiály, které jsou kolem nás. Seznámíme se s výtvarníkem Jiřím Kolářem a jeho
tvůrčími postupy a vyzkoušíme metodu roláže, dekoláže. To znamená, že budeme papír
řezat, trhat, stříhat a znovu lepit v nové celky. Budeme pracovat s prolínáním skutečností,
vytvářením nových prostorů a s dynamikou optického vjemu.

Seminář bude velmi praktický a hravý.
Určeno komu:

učitelům 1. i 2. stupně ZŠ, ŠD, vychovatelům
DM, vedoucím výtvarných kroužků a ostatním
zájemcům

Číslo akce:

4668

Číslo akreditace:

MSMT–36390/2015-1-953

Termín konání:

pondělí 25. 4. 2016 od 8.30 h do 11.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Mgr. Blanka Hrušková

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Poznámka:

S sebou:staré obrázkové kalendáře na
křídovém papíře, zajímavé plakátky,
pohlednice, pokud máte. Budete potřebovat
pravítko - dlouhé rovné i trojúhelník, ostré
nůžky, psací potřeby, fotoaparát (chcete-li),
ručník na ruce

Kontaktní osoba:

Ivana Suchánková, suchankova@sssbrno.cz ,
tel. 543 426 036

Uzávěrka přihlášek:

18. dubna 2016

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ PRVNÍHO STUPNĚ ZŠ
Čtení a psaní v 1. třídě – komplexně a prakticky
Postupně projdeme jednotlivé etapy čtení a psaní v 1. třídě s cílem inkluzi vního vzdělávání,
tedy s maximálním respektováním individuálních zvláštností žáků. Zaměříme se na pochopení
a ověření postupů vedoucích ke zvyšování kvality čtení a porozumění čtenému. Seznámíme se
s postupy výuky psaní v závislosti na zvoleném písmu, někt eré vhodné aktivity vyzkoušíme
prakticky.(2. díl zaměřený na výcvik čtení a psaní)
Teoretická část:
a) časový plán a cíle čtení v 1. ročníku,
b) časový plán a cíle psaní v 1. ročníku.
Praktická část:
a) Praktické ukázky a sdílení zkušeností při rozvoji čtenářských dovedností:
 jak učit žáky číst (která metoda čtení je pro koho nejlepší),
 jak budovat čtenářské návyky u všech žáků (individuální přístup),
 jak zvyšovat kvalitu čtení s ohledem na individuální možnosti každého žáka,
 jak učit žáky číst s porozuměním
b) Příklady dobré praxe při výuce psaní:
 jaký postup zvolit při výuce psacího písma,
 zkušenosti učitelů s výukou psaní.
2. díl zaměřený na výcvik čtení a psaní.
Určeno komu:

učitelům 1. st. ZŠ

Číslo akce:

55874

Číslo akreditace:

MSMT 16403/2015-1-557

Termín konání:

9. 3. 2016, od 14.00 - 17.00 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

PaedDr. Hana Mühlhauserová

Cena pro pedagogy:

650 Kč

Cena pro ostatní:

790 Kč

Kontaktní osoba:

Draha Ševčíková, tel.: 733 500 822,e-mail:
sevcikova@sssbrno.cz

Uzávěrka přihlášek:

2. 3. 2016

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

 myšlenková mapa
Cíl: Vybavit účastníky zásobníkem efektivních aktivizačních metod, které mohou na 1. stupni
úspěšně využívat. Vyzkoušet si jednotlivé metody prakticky na různých tématech vyučovacích
předmětů 1. stupně. Předat si zkušenosti a příklady dobré praxe.
Určeno komu:

Pedagogům 1. st. ZŠ a speciálních škol

Číslo akce:

4704

Číslo akreditace:

MSMT-1549/2015-1-163

Termín konání:

10. 3. 2016 od 13.00 do 17.00 h

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

PaedDr. Hana Mühlhauserová

Cena pro pedagogy:

650 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Radka Ježková, jezkova@sssbrno.cz,
tel. 734 441 511

Uzávěrka přihlášek:

29. února 2016

MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Využití tabletu ve volnočasových aktivitách
Lektorské vystoupení a komentované ukázky k následujícím tématům
1. Aktuální novinky na trhu s aplikacemi ve volnočasových aktivitách (Střediska volného
času, zájmové útvary, školní kluby a družiny, náplň volného času na akcích školy: školy
v přírodě, sportovní kurzy, výlety, adaptační pobyty apod.)
2. On-line aplikace pro přípravu materiálů, servery pro podporu, česká a zahraniční
inspirace
3. Využití tabletu při outdoorových a indoorových aktivitách, náměty na krátké i obsáhlejší
projekty
4. Obohacení programu o interaktivní prvky, didaktické hry
5. Záznam vlastních zážitků, zpracování výstupů, sdílení, spolupráce
6. Práce s geografickými daty, práce s multimédii
7. Příprava a realizace soutěží
8. Využití tabletu pro komunikaci mezi žáky, učiteli, rodiči
Moderovaná diskuze účastníků směřující k výměně zkušeností a dobrých praxí s různými
didaktickými a metodickými nástroji
Seminář je zaměřen pro uživatele, kteří hledají zajímavé a nové postupy při volnočasových
aktivitách s využitím dotykových technologií (mobil, tablet) a online zdrojů.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům škol a školských
zařízení

Číslo akce:

4622

Číslo akreditace:

MSMT-16403/2015-1-557

Termín konání:

pátek 18. 3. 2016 od 11.00 do 15.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Lektor:

Ing. Ludmila Brestičová

Cena pro pedagogy:

850 Kč

Cena pro ostatní:

1.020 Kč

Poznámka:

Doporučujeme na kurz přinést vlastní tablet se
založeným účtem. V případě nutnosti lze
tablet zapůjčit po dobu kurzu na SSŠ Brno.

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Adamová, adamova@sssbrno.cz,
tel. 543 426 060

Uzávěrka přihlášek:

do 11. března 2016

Příklady dobré praxe
Obsah:
1. Cílem semináře je prostřednictvím praktických ukázek a metodických pokynů poskytnout
základní informace, jak zpracovat a sestavit nej různější náměty činnostních aktivit
zájmového vzdělávání a zároveň si vyzkoušet podle instrukcí sestavit návrh vlastního
souboru příkladu dobré praxe, jako přílohy školního vzdělávacího programu se zaměřením
na dlouhodobou využitelnost v praxi.
2. Rozpracované aktivity, příklady dobré praxe bude tzv. inspirací všem, kteří chtějí připravit
dětem rozmanitou náplň volnočasových aktivit - zejména ve školní družině, školním klubu,
středisku volného času, v zájmovém kroužku, na táboře či na škole v přírodě.
3. Témata:

Volnočasové aktivity školských zařízení.

Praktické ukázky – hry s knoflíky, hry s papírem, hry v přírodě (DVD prezentace).

Metodické pokyny k tvorbě souboru příkladů dobré praxe (PDP)

Tematické okruhy PDP – příklady rozdělení.

Vlastní tvorba PDP.

Prezentace vlastního příkladu dobré praxe.
Do programu budou začleněny i DVD prezentace nejrůznějších činností s prvky zážitkové

pedagogiky.
Určeno komu:

pro volnočasové aktivity školských zařízení

Číslo akce:

55860

Číslo akreditace:

MSMT-7869/2015-1-352

Termín konání:

21. 3. 2016, od 9.00 - 13.30 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Naděžda Kalábová

Cena pro pedagogy:

640 Kč

Cena pro ostatní:

780 Kč

Kontaktní osoba:

Draha Ševčíková, tel.: 733 500 822, e-mail:
sevcikova@sssbrno.cz

Uzávěrka přihlášek:

14. 1. 2016

STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016
Obsah:
Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho ab solvent znalosti a dovednosti v
oblasti řízení škol a školských zařízení, v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně
ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředi tele školy a
školského zařízení. Studium je v souladu se standardy MŠMT organizováno ve 4 modulech v
rozsahu 100 vyučovacích hodin přímé výuky a 20 hodin odborné stáže na vytypovaných
školách a školských zařízeních. Součástí vzdělávacího programu je doporučené samostudium.
Za tímto účelem obdrží každý z účastní ků studijní materiály shrnující podrobný obsah
jednotlivých modulů, zaměřený na cílové kompetence vedoucích pracovníků. Vzdělávací
program se v souladu se Standardy studia pro ředitele škol a školských zařízení skládá ze 4
základních modulů:
> základy práva
> pracovní právo
> financování školy
> organizace školy a pedagogického procesu.
Po absolvování výuky ve všech modulech budou účastníci studia absolvovat pedagogickou
praxi formou třídenních stáží ve vybraných školách nebo školských zařízeních.
Určeno komu:

Kvalifikační studium je určeno pedagogickým
pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají
zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo
školského zařízení. Vzdělávací program je
zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení
školství, které umožní výkon funkce ředitele
školy nebo školského zařízení podle §5,
odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb.

Číslo akce:

4630

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

21. 4. 2016 - 9. 12. 2016

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

kolektiv lektorů

Cena pro pedagogy:

11.000 Kč

Cena pro ostatní:

11.000 Kč

Poznámka:
Kontaktní osoba:

Irena Hrušáková, e-mail
hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Uzávěrka přihlášek:

18. 4. 2016

Studium k výkonu specializovaných činnost - prevence sociálně
patologických jevů
Obsah:

Studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP dle vyhlášky č.
317/2005 Sb. § 9 c), je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří jsou nebo by chtěli
být na pozici školního metodika prevence. Studijní program je zaměřen na získání
vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a
psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně
nežádoucích jevů.
Průběh studia:
Studijní program je rozdělen do třech semestrů, z toho je 200 hodin přímé výuky
prezenční formou a 50 hodin praxe formou jednodenních stáží. V rámci prvního
semestru vypracují účastníci studia práci, která bude zaměřena na specifika tvorby

školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů a na závěr studia každý
účastník vypracuje závěrečnou práci na zvolené téma. Studium je zakončeno
závěrečnou zkouškou před komisí. Skládá se z obhajoby závěrečné práce a z ověření
znalostí účastníka. Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení
zkoušky získává osvědčení o absolvování studia.
Určeno komu:

Studium je určeno pro absolventy
magisterských studijních programů
učitelských oborů nebo pro absolventy
magisterského studia neučitelského
zaměření doplněného o studium
pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a)
zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace
není rozhodující.

Číslo akce:

4638

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

od 8. 4. 2016 (studium bude probíhat 1 x za
14 dní v pátek a v sobotu od 8:00 do 14:30)

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

kolektiv lektorů

Cena pro pedagogy:

18000 Kč

Cena pro ostatní:
Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

25. března 2016

VZDĚLÁVÁNÍ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Aktuality ve školním stravování v roce 2015/2016
Obsah:
1. Současná platná legislativa
2. Receptury pokrmů pro školní a dietní stravování
3. Mléko a mléčné výrobky (biologická a nutriční hodnota, složení, vlastnosti,
technologické zpracování)
4. Dietní stravování
5. Diskuse
Seminář budeme opakovat také 1. 12. 2015.
Určeno komu:

vedoucím školních jídelen a hlavním kuchařkám

Číslo akce:

4422

Číslo akreditace:

není akreditováno

Termín konání:

6. 10. 2015 od 12.30 do 16.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Bc. Jarmila Čožíková

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

700 Kč

Poznámka:

cena vč. DPH

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

29. září 2015

Školní stravování ve školním roce 2015/2016
Obsah:
1. Současná platná legislativa
2. Receptury pokrmů pro školní a dietní stravování
3. Mléko a mléčné výrobky (biologická a nutriční hodnota, složení, vlastnosti , technologické
zpracování)
4. Dietní stravování
5. Diskuse
Určeno komu:

školní jídelny

Číslo akce:

55840

Číslo akreditace:

neakreditováno

Termín konání:

17. 9. 2015 od 13.00 do 17.00 hodin

Místo konání:

Břeclav, 17. listopadu 1a

Lektor:

Bc. Jarmila Čožíková

Cena pro pedagogy:

bude upřesněna

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

14. září 2015

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

pro kuchařky, vedoucí stravování a ostatní zaměstnance školních
jídelen

Číslo akce:

4405

Číslo akreditace:

není akreditováno

Termín konání:

19. 10. 2015 od 13.30 do 17.30 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

MUDr. Eva Lysá

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

700 Kč

Poznámka:

cena vč. DPH

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

12. října 2015

OSTATNÍ AKCE
Základy projektového řízení a myšlení
Uvědomíme si, co je to vlastně projekt a začneme tento pojem vnímat realisticky a bez obav.
Popíšeme, čím projekt začíná a co je třeba mít po ruce a vědět před samotným začátkem
práce. Najdeme využití principu projektového přístupu a projektového řízení v praxi na školách:
kdy se hodí? Zjistíme, že některé z prvků projektového řízení mají široké souvislosti: např.
plánování, spolupráce v týmu. Obsah semináře:
 Východiska projektového řízení a myšlení: koordinace, řízené činnosti, termíny, cíle,
náklady a zdroje, rizika, mezioborový přístup
 Logika projektového myšlení: přínosy, cíle, výstupy, činnosti, vstupy, zdroje
 Cíle projektového řízení - splnění parametrů ve třech dimenzích: věcné („co“), časové
(„kdy“), nákladové („za kolik“)
 Nástroje a pomůcky: strategické plánování, SMART cíle, SWOT analýza
 Cíle projektového přístupu: zpřehlednit a zpřesnit, získat ucelené informace o zdrojích
(včetně časových) a kvalitě, možnost měnit průběh v případě nutné změny, dosažení
požadovaných cílů
 Strategické plánování nejen pro projekt
 Lidé v projektu – komunikace a spolupráce, mechanismy fungování skupiny
Interaktivní výklad, diskuse a příklady z praxe, případové studie, praktické procvičení na
modelových situacích, reflexe příležitostí ke zlepšení ve vlastním přístupu
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům všech typů škol

Číslo akce:

4690

Číslo akreditace:

MSMT-28166/2015-770

Termín konání:

pátek 11. 3. 2016 od 9 h do 15.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Bc. Jana Vávrová

Cena pro pedagogy:

950 Kč

Cena pro ostatní:

1.150 Kč

Kontaktní osoba:

Ivana Smejkalová, smejkalova@sssbrno.cz,
tel.: 543 426 047

Uzávěrka přihlášek:

4. března 2016

Brno - Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické
pracovníky – doškolovací kurz
Obsah:
Cílem kurzu je seznámit účastníky s novinkami v oblasti poskytování první pomoci. Je určeno
všem, kteří prošli základním proškolením v této oblasti. Témata:
Teoretická část (1,5 hodiny):
 změny v oblasti Kardiopulmonální resuscitace v první pomoci - diagnostika náhlé
zástavy oběhu, uvolnění dýchacích cest, revize dutiny ústní, dýchání z plic do plic,
nepřímá srdeční masáž apod.,
 specifika Kardiopulmonální resuscitace v první pomoci u dětí,
 upevnění stávajících znalostí a dovedností v oblasti poskytování první pomoci v těch
kategoriích, ve kterých nedošlo k obsahovým změnám.
Praktická část (3,5 hodiny):
 praktické ukázky a prevence,
 školní lékárničky – vybavení, (lékárnička na školní akce, školy v přírodě, LVVZ apod.)
Ošetření bude prováděno na realisticky namaskovaném znázornění jednotlivých poranění.
V doškolovacím kurzu bude využito metodického materiálu vyd aného ČČK Praha 2006 –

Kardiopulmonální resuscitace v první pomoci.
Určeno komu:

je určeno všem, kteří prošli základním
proškolením v této oblasti.

Číslo akce:

4768

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

11. 4. 2016, od 14.00 - 17.30 hodin

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

Božena Miklósyová

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

726 Kč

Kontaktní osoba:

Michal Slezák, tel.: 543 426 052, e-mail:
slezak@sssbrno.cz

Uzávěrka přihlášek:

6. 4. 2016

Zdravotník zotavovacích akcí - Brno
Obsah:
Účastníci:
 získají základy první pomoci v rozsahu Zdravotník zotavovacích akcí dle platných
předpisů,
 naučí se používat svých teoretických i praktických znalostí jako zdravotníci ve školách
v přírodě, lyžařských kurzech a dalších zotavovacích akcích,
 obdrží metodický materiál, vypracovaný speciálně k tomuto kurzu.
Rozpis témat:
1. Základy stavby a funkce lidského těla.
2. První pomoc – teoretická část:
 Druhy zdravotnické pomoci.
 Základní druhy zdravotnického třídění:
 Prevence úrazů.
 Poskytování první pomoci.
 Základy záchrany tonoucího.
3. První pomoc – praktická část.
4. Péče o nemocné.
5. Základy zdravotnické dokumentace.
6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí.
7. Hygiena a epidemiologie.
Na závěr bude probíhat ústní zkouška.
Určeno komu:

pro pedagogy všech typů škol

Číslo akce:

4767

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

17., 18., 19. března 2016, od 8.30 - 14.30
hodin a 29. a 31. března 2016 od 12.00 –
18.00 hodin

Místo konání:

Hybešova15, Brno

Lektor:

Božena Miklósyová

Cena pro pedagogy:

Bude upřesněna

Cena pro ostatní:

Bude upřesněna

Kontaktní osoba:

Michal Slezák, tel.: 543 426 052, e-mail:
slezak@sssbrno.cz

Uzávěrka přihlášek:

14. 3. 2016

Břeclav - Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické
pracovníky – doškolovací kurz
Obsah:
Cílem kurzu je seznámit účastníky s novinkami v oblasti poskytování první pomoci. Je určeno
všem, kteří prošli základním proškolením v této oblasti. Témata:
Teoretická část (1,5 hodiny):
 změny v oblasti Kardiopulmonální resuscitace v první pomoci - diagnostika náhlé
zástavy oběhu, uvolnění dýchacích cest, revize dutiny ústní, dýchání z plic do plic,
nepřímá srdeční masáž apod.,
 specifika Kardiopulmonální resuscitace v první pomoci u dětí,
 upevnění stávajících znalostí a dovedností v oblasti poskytování první pomoci v těch
kategoriích, ve kterých nedošlo k obsahovým změnám.
Praktická část (3,5 hodiny):
 praktické ukázky a prevence,
 školní lékárničky – vybavení, (lékárnička na školní akce, školy v přírodě, LVVZ apod.)
Ošetření bude prováděno na realisticky namaskovaném znázornění jednotlivých poranění.
V doškolovacím kurzu bude využito metodického materiálu vydaného ČČ K Praha 2006 –
Kardiopulmonální resuscitace v první pomoci.
Určeno komu:

je určeno všem, kteří prošli základním
proškolením v této oblasti.

Číslo akce:

55905

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

30. 3. 2016, od 13.30 - 17.00 hodin

Místo konání:

Dům školství Břeclav, 17. listopadu 1a

Lektor:

Božena Miklósyová

Cena pro pedagogy:

510 Kč

Cena pro ostatní:

620 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Ratajská, tel.: 733 58 58 61, email: ratajska@sssbrno.cz

Uzávěrka přihlášek:

23. 3. 2016

Zdravotník zotavovacích akcí - Hodonín
Obsah:
Účastníci:
 získají základy první pomoci v rozsahu Zdravotník zotavovacích akcí dle platných
předpisů,
 naučí se používat svých teoretických i praktický ch znalostí jako zdravotníci ve školách
v přírodě, lyžařských kurzech a dalších zotavovacích akcích,
 obdrží metodický materiál, vypracovaný speciálně k tomuto kurzu.
Rozpis témat:
8. Základy stavby a funkce lidského těla.
9. První pomoc – teoretická část:
 Druhy zdravotnické pomoci.
 Základní druhy zdravotnického třídění:
 Prevence úrazů.
 Poskytování první pomoci.
 Základy záchrany tonoucího.
10. První pomoc – praktická část.
11. Péče o nemocné.
12. Základy zdravotnické dokumentace.
13. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí.

14. Hygiena a epidemiologie.
Na závěr bude probíhat ústní zkouška.
Určeno komu:

pro pedagogy všech typů škol

Číslo akce:

55897

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

4., 5., 6. a 7. dubna 2016, od 8.00 - 16.00
hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Božena Miklósyová

Cena pro pedagogy:

3000 Kč

Cena pro ostatní:

3630 Kč

Kontaktní osoba:

Draha Ševčíková, tel.: 733 58 58 61, e-mail:
sevcikova@sssbrno.cz

Uzávěrka přihlášek:

28. 3. 2016

Velikonoční dílna – Výroba z vlny a plsti, zdobení vyfouknutého
vajíčka
Obsah:
Výroba ovečky z vlny a plsti, zdobení vyfouknutého vajíčka
Určeno komu:

Dílna je vhodná pro předškoláky, školáky i
dospělé. Kapacita v dílně je maximálně do 20
návštěvníků.

Termín konání:

8. do 17. března 2016 vždy dopoledne od 10
do 11,30 hod. a odpoledne od 14 do 15,30
hod.
úterý – pátek pro školní skupiny a o víkendech
pro děti za pomoci rodičů
i pro dospělé

Místo konání:

Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105

Cena:

50 Kč na osobu

Kontaktní osoba:

T. Slavíková - 541 421 444,
e-mail: slavikova@technicalmuseum.cz
ústředna - 541 421 411 - nechat vzkaz s
vaším tel. číslem

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) Přihlašování
•

2)
3)

4)
5)

Zasláním závazné přihlášky na doručovací adresu organizace Středisko služeb školám
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková
organizace na ulici Hybešova 15, 602 00 Brno.
• Zasláním závazné přihlášky 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, jeli 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.
Úhrada účastnického poplatku
Účastnický poplatek je možné uhradit úhradou faktury vystavené na základě přihlášky.
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.
Začátek akce
Akce začíná prezencí účastníků 30 minut před vlastním zahájením akce.
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.

