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CIZÍ JAZYKY A LITERATURA
English Pronunciation aneb výslovnost je třeba pěstovat I.
Obsah: V úvodním zjišťovacím testu si ověříme, zda poskytujeme žákům modely správné
výslovnosti. Výslovnost je základním kamenem výuky angličtiny, její bezchybné zvládnutí je
úkolem nejen pro žáky, ale i pro učitele. Naučíme se techniky, jak správně zvládat a vyučovat
základy správné výslovnosti. Projdeme si metody, které nejsou běžně známé, ale jsou velmi
účinné. Ujasníme si, jak připravovat vlastní hry a pracovní listy, vyzkoušíme si důležitost
vizualizace učiva (vycházení vstříc žákům s vizuálním, sluchovým i pohybovým učebním
stylem) a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svý ch žáků.
Dozvíme se, kde můžeme konzultovat správnou výslovnost a připravovat výslovnostní cvičení
pro naše žáky.
Obsah: Identifikace jednotlivých zvuků a techniky vedoucí k jejich zvládnutí, Cvičení zaměřená
na správné osvojení zvuků v řečovém projevu, Intonace a metody nácviku střídání silných
a slabých slabik v řečovém projevu. Problémy a možnosti práce s fonetickou transkripcí
Určeno komu:

učitelům 1. stupně ZŠ, ŠD, MŠ, DDM

Číslo akce:

4802

Číslo akreditace:

MSMT-1549/2015-1-163

Termín konání:

18. 4. 2016 od 12.00 do cca 17.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Sylvie Doláková

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

11. dubna 2016

Využití tabletu ve výuce němčiny
Obsah:
1. Internetové stránky a online materiály zaměřené přímo na výuku němčiny.
2. Online slovníky, jazykové weby a nejnovější aplikace pro trénink textové kompetence.
3. Využití
cizojazyčných
materiálů
pro koncepci
projektů
v rámci
mezipředmětové integrace.
4. Didaktické využití videa a fotografií při přípravě na jazykové zkoušky.
5. 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
Lektorské vystoupení a workshop, kde se můžete dozvědět a také si vyzkoušet, jak pomocí
tabletu připravit zajímavou, interaktivní a především efektivní výuku cizíh o jazyka.
Doporučujeme na kurz přinést vlastní tablet se založeným účtem. V případě nutnosti lze tablet
zapůjčit po dobu kurzu na SSŠ Brno.
Určeno komu:

učitelům němčiny na ZŠ a SŠ

Číslo akce:

4796

Číslo akreditace:

MSMT-16403/2015-1-557

Termín konání:

pátek 22. 4. 2016 od 10.00 do 14.00 h
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Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Lektor:

Mgr. Helena Hradílková

Cena pro pedagogy:

900 Kč

Cena pro ostatní:

1.090 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

15. dubna 2016

Využití tabletu ve výuce cizích jazyků
Obsah:
1. Aktuální novinky na trhu s aplikacemi pro výuku cizích jazyků (Google překladač,
inteligentní asistenti, převod text – hlas a naopak, rozpoznávání psaného textu a jiné)
2. Využití tabletu při výuce cizích jazyků – náměty na krátké aktivity pro trénink
komunikačních dovedností, obsáhlejší projekty
3. Praktický trénink přípravy učebních materiálů – atraktivní a efektní materiály pro výuku
jazyka lze vytvořit velmi snadno v různých aplikacích a online službách
4. Komunitní učení cizího jazyka – tipy na zajímavé komunity s efektivní metodou online
výuky
5. Zajímavé internetové slovníky a jazykové weby
6. Využití cizojazyčných materiálů a aplikací pro koncepci projektů v rámci
mezipředmětové integrace
7. Využití tabletu pro komunikaci mezi žáky, učitelem a rodiči
Lektorské vystoupení a workshop, kde se můžete dozv ědět a také si vyzkoušet, jak pomocí
tabletu připravit zajímavou, interaktivní a především efektivní výuku cizího jazyka.
Doporučujeme na kurz přinést vlastní tablet se založeným účtem. V případě nutnosti lze tablet
zapůjčit po dobu kurzu na SSŠ Brno.
Určeno komu:

učitelům cizích jazyků na ZŠ a SŠ

Číslo akce:

4790

Číslo akreditace:

MSMT-16403/2015-1-557

Termín konání:

čtvrtek 12. 5. 2016 od 14.00 do 18.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Lektor:

Mgr. Pavel Hodál

Cena pro pedagogy:

900 Kč

Cena pro ostatní:

1.090 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

5. května 2016
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INFORMATIKA
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:

čtvrtek 31. 3. a 7. 4. 2016 od 8.30 do 11.00 h
Seminář 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

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

obratem

Volně dostupné programy pro 2. st. ZŠ a SŠ
Obsah:
1. Bezplatné výukové programy pro žáky 2. stupně.
2. Přehled bezplatných systémových programů pro správu adresářů 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
omylem smazaných dat, zálohování dat a celých disků.
3. 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.
4. Seznámení s bezplatnými aplikacemi pro tvorbu a úpravy textů, ta bulkových
dokumentů, působivých a účelných prezentací, webových stránek. Aplikace pro
plánování času, uspořádání poznámek.
5. Bezplatné programy pro stahování webového obsahu, sdílení souborů na internetu,
kopírování a vypalování CD/DVD, rippování CD/DVD, ed itaci a převod audia a videa.
6. Online aplikace pro všestranný rozvoj žáků vhodné i pro domácí přípravu žáků
a opakování učiva.
Výuka probíhá v počítačové učebně, každý účastník má k dispozici svůj počítač.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům 2. st. ZŠ a SŠ, G

Číslo akce:

4732

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

čtvrtek 7. 4. a 21. 4. 2016 od 14.00 h do
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18.00 h Seminář je rozdělen do dvou
vyučovacích dnů.
Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Ludmila Brestičová

Cena pro pedagogy:

1.500 Kč

Cena pro ostatní:

1.810 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

1. dubna 2016

Příprava a vedení webináře
Obsah:

Využití webináře ve vzdělávání – úvod, co je webinář, nástroje, historický vývoj

Organizace tvorby vlastního webináře

Webinář ze tří pohledů – účastník, lektor, organizátor

Trendy, hardware, prostředí pro vedení webináře, popis

Metodika přípravy webináře, specifika přípravy

Postup práce, požadavky, scénář, harmonogram, pracovní prostředí

Realizace a vedení webináře, osobnost lektora

Moderování webináře

Materiály využitelné pro webinář, zásady jejich tvorby

Prezentace, použité zdroje.

Nejčastější problémy při realizaci webináře.

Záznam webináře a jeho další využití.
Seminář je zaměřen na uživatele, kteří chtějí umět vytvořit a vést kvalitní výukový webinář
a využít této metody ve výuce žáků.
Účastník bude v průběhu dvanáctihodinového kurzu prakticky proveden základními kroky tvorby
webináře tak, aby byl schopen připravit a realizovat vlastní výukový webinář, bude ho umět
využít ve výuce a v budoucnu bude schopen předat tyto dovednosti žákům pro jejich
samostatnou tvorbu webináře.
Určeno komu:

pedagogům 1. a 2. st. ZŠ, SŠ a G

Číslo akce:

4613

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

středa 13. 4. 2016 od 14.45 do 18.45 h
středa 20. 4. 2016 od 14.45 do 18.45 h
Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou
vyučovacích termínů.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Josef Mach

Cena pro pedagogy:

1.950 Kč

Cena pro ostatní:

2.360 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

6. dubna 2016

Netradiční aktivity ve výuce – aneb neučte jen Word a Excel
Obsah:
V rámci semináře využijeme mobilní zařízení, cloudové služby, nacvičíme práci se zvukem
a videem i pohyb v sociálních sítích.
Seminář je zaměřen na představení nových netradičních aktivit, účastníci si projdou procesem
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jejich tvorby a získají metodická doporučení pro jejich použití.

Obrázková online nástěnka a jak ji využít

Třídní blog či web během pěti minut

Školní zprávy a audio podcasty

Videoobrázek

QR kódy a online spolupráce
Určeno komu:

pedagogům 1. a 2. st ZŠ, gymnázií a SŠ,
případně koordinátorům ICT

Číslo akce:

4619

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

čtvrtek 14. 4. 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

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

7. dubna 2016

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:

pátek 15. 4. 2016 od 14.45 do 18.45 h
pátek 22. 4. 2016 od 14.45 do 18.45 h
Jedná se o jeden seminář 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

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

8. dubna 2016
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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. Praktická cvičení.
7. 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:

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

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

12. dubna 2016

LMS Moodle ve škole
Obsah:
1. Principy a možnosti e-learningového způsobu výuky ve škole.
2. Základní přehled možností systému LMS Moodle, základní nastavení prostředí.
3. Využití systému LMS Moodle v práci učitele – podpora výuky a tvorba výukových
materiálů.
4. Praktické ukázky.
5. Ukázky možností využití pro dotyková zařízení.
Výuka probíhá v počítačové učebně, každý účastník má k dispozici svůj počítač.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ, G

Číslo akce:

4736

Číslo akreditace:

MSMT-36390I2015-1-953

Termín konání:

čtvrtek 21. 4. a 28. 4. 2016 od 8.30 h do
11.00 h Seminář je rozdělen do dvou
vyučovacích dnů.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Ludmila Brestičová

Cena pro pedagogy:

900 Kč

Cena pro ostatní:

1.090 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

14. dubna 2016
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Webové stránky snadno a rychle
Obsah:
Během semináře se účastníci seznámí (a prakticky si vyzkouší) s několika volně přístupnými
systémy a online nástroji pro snadnou tvorbu a následnou údržbu www stránek, které jsou
založeny na práci se šablonami a předpřipraveným řešením.
Účastníci budou seznámeni s možnostmi redakčních systémů a populárních blogů.
Výuka bude probíhat prakticky, každý účastník si vytvoří svoji webovou stránku.
Během semináře se účastníci seznámí (a prakticky si vyzkouší) s několika volně přístupnými
systémy a online nástroji pro snadnou tvorbu a následnou údržbu www stránek, které jsou
založeny na práci se šablonami a předpřipraveným řešením.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům, kteří využívají
pro svoji práci PC

Číslo akce:

4524

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

středa 27. 4. 2016 od 14.45 do 18.45 h
středa 4. 5. 2016 od 14.45 do 18.45 h
Jedná se o jeden seminář 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

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

20. dubna 2016

Toglic – didaktika využití tabletů ve výuce
Obsah:
1. Srovnání různých způsobů využití tabletů ve výuce – jejich přínosy a nevýhody (úvodní
debata)
2. Tablety v roli podpůrných prostředků pro rozvoj klíčových kompetencí žáků –
komunikativní kompetence, kompetence sociální a personální, kompetence k řešení
problémů
3. Praktická ukázka aktivity Náhodné čísla (zapojení účastníků)
4. Seznámení s jednotlivými typy výukových aktivit dostupných na portálu Toglic.cz

Okruh aktivit „Práce s čísly“

Okruh aktivit „Práce s písmeny“

Průřezové aktivity
5. Moje hodiny – vytvoření posloupnosti aktivit
6. Závěr, odkazy
Obsah lze přizpůsobit potřebám účastníků školení – ukázky a příklady zvolit dle preferovaných
vyučovacích předmětů.
Doporučujeme na kurz přinést vlastní tablet se založeným účtem. V případě nutnosti lze tablet
zapůjčit po dobu kurzu na SSŠ Brno.
Určeno komu:

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

Číslo akce:

4793

Číslo akreditace:

bude dodáno

Termín konání:

pátek 29. 4. 2016 od 12.00 do 15.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Bc. Jiří Chytil
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Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

960 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

22. dubna 2016

Ofice 365 – využití pro školy
Obsah:
1. Seznámení s prostředím Office 365 a přehled možností
2. Licencování produktu pro školy
3. E-mail a zasílání rychlých zpráv
4. On-line práce s dokumenty, sdílení, verzování, SkyDrive
5. On-line konference, sdílení obrazovky, chat
6. Kalendář – akce, sdílení, kontrola
7. Zabezpečení, spolehlivost, ochrana, správa
Kurz probíhá v počítačové učebně, každý účastník má k dispozici počítač.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům ZŠ, G i SŠ,
vedoucím pedagogickým pracovníkům škol

Číslo akce:

4792

Číslo akreditace:

MSMT - 12321/2013-201-350

Termín konání:

úterý 3. 5. 2016 a úterý 10. 5. 2016 od 13.00
do 17.00 h
Seminář je rozdělen do dvou vyučovacích
dnů, je nutné se zúčastnit obou termínů.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Bc. Jiří Chytil

Cena pro pedagogy:

1.600 Kč

Cena pro ostatní:

1.930 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

26. dubna 2016

MS Excel 2010 pro pedagogy I.
Obsah:
Kurz pro začátečníky.

Seznámení s prostředím aplikace, odlišnost verzí.

Úprava vzhledu tabulky – formátování buněk, šířka sloupců a výška řádků, efekty v buňce,
formátování pomocí stylů, podmíněné formátování.

Práce se soubory – pohyb po liště, zápis údajů, označování oblastí, odvolávání
provedených kroků.

Základní výpočty – výpočty pomocí funkcí, příklady nejdůležitějších funkcí.

Grafy – vytvoření grafu, umístnění grafu, formátování, změna polohy, tvaru.

Příprava tabulky pro tisk – možnosti, dělení tabulky na stránky, určení oblasti tisku.
Určeno komu:

pedagogům 1. i 2. st. ZŠ, G i SŠ, případně
vedoucím pedagogickým pracovníkům školy

Číslo akce:

4780

Číslo akreditace:

MSMT-36390/2015-1-953

Termín konání:

středa 11. 5. 2016 od 13.00 do 19.00 h.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15
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Lektor:

Mgr. Helena Salátová

Cena pro pedagogy:

1.050 Kč

Cena pro ostatní:

1.275 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

4. května 2016

Využití tabletu pro žáky s SPU
Obsah:

Lektorské vystoupení a komentované ukázky k následujícím tématům
1. Aktuální novinky v oblasti využití dotykových zařízení pro oblast žáků se SPU
2. Náměty na přípravu učebních materiálů pro učitele a asistenta pedagoga se zapojením
tabletů pro celé skupiny i individuální práci
3. Online aplikace pro výuku a tvorbu materiálů, servery pro podporu výuky pomocí
tabletů, česká a zahraniční inspirace, weby dobrých praxí
4. Obohacení výuky o nové interaktivní prvky, didaktické hry, využití sdílení a spolupráce,
práce s multimédii
5. Realizace mezipředmětových vztahů a průřezových témat
6. Nástroje na kompenzaci poruch
7. Realizace výukových žákovských projektů
8. Zpětná vazba a ověřování znalostí
9. Praktické vyzkoušení popsaných metod
10. Využití materiálů a aplikací pro koncepci projektů v rámci mezipředmětové integrace
11. Využití tabletu pro komunikaci mezi žáky, učiteli a 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 pro práci s žáky
s SPU s využitím dotykových technologií (mobil, tablet) a online zdrojů.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům ZŠ, G i SŠ,
vedoucím pedagogickým pracovníkům škol

Číslo akce:

4805

Číslo akreditace:

MSMT-16403/2015-1-557

Termín konání:

pondělí 23. 5. 2016 od 9.00 do 13.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Ludmila Brestičová

Cena pro pedagogy:

900 Kč

Cena pro ostatní:

1.090 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

16. května 2016

ICT ve výuce finanční gramotnosti
Obsah:

Úvod do problematiky finanční gramotnosti

Seznámení se zdroji materiálů pro výuku finanční gramotnosti (standardy finanční
gramotnosti MŠMT, materiály NUOV)

Tabulkové kalkulátory a možnosti jejich využití ve výuce finanční gramotnosti Jednoduché
příklady z oblasti finančního hospodaření domácnosti – rozvržení financí v domácnosti,
například: přehled plateb na provoz domácnosti (nájem, inkaso, elektřina, teplo, vodné,
stočné,..) zpracování v tabulkách, simulace možného vývoje.

Porovnávání cen výrobků – vyhledávání informací z Internetu, uspořádání do tabulek, graf,
práce se získanými daty (max. a min. cena, kolik výrobků mohu koupit, atd.)
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Praktické výpočty nákladů (náklady na přípravu určitého pokrmu, posouzení cen výrobků
pro různá množství – stanovení ceny za jednotku apod.).

Základní finanční funkce (platba, platba-základ, platba-úrok, budoucí hodnota), využití
těchto funkcí – praktické příklady.
Zdroje materiálů na internetu, didaktické hry, testy a další online materiály se zaměřením na
výpočty z oblasti finanční gramotnosti .
Výuka probíhá v počítačové učebně, každý účastník má k dispozici počítač.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům ZŠ, G i SŠ,
vedoucím pedagogickým pracovníkům škol

Číslo akce:

4806

Číslo akreditace:

MSMT-36390/2015-1-953

Termín konání:

pondělí 30. 5. 2016 od 9.00 do 15.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Ludmila Brestičová

Cena pro pedagogy:

1.200 Kč

Cena pro ostatní:

1.450 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

23. května 2016
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MATEMATIKA
Matematika den za dnem
Obsah:
Účastníci se seznámí se s vyzkoušenými a osvědčenými projekty, které jsou zaměřeny na
méně známé významné dny, získají řadu pracovních listů a didaktických pomůcek. Vymění si
zkušenosti a nápady, jak témata dále využít v hodinách nejen matematiky. Časové r ozvržení
projektu se nabízí v mnoha variantách. Aplikovat jej lze v týdenních či měsíčních blocích, je
možné se také zaměřit pouze na vybraná data v průběhu školního roku. Projekt lze rovněž
využít izolovaně v rámci třídy, v paralelních třídách, v rámci pr vního (druhého) stupně nebo
plošně jako celoškolní projekt.
Témata semináře:
1. Významné světové dny – přehled, příklady propojení tématu v různých vyučovacích
předmětech.
2. Aplikace do hodin matematiky – ukázky metod a forem práce.
3. Seznámení s portfoliem projektů – skupinová a kooperativní práce:
a. Mezinárodní den hor.
b. Mezinárodní den jódu.
c. Mezinárodní den mozku.
d. Světový den koktejlů.
4. Metodická podpora.
5. Rozšíření projektu o nové linie – diskuze, zkušenosti.
Určeno komu:

učitelům matematiky 5., 6. i vyšších ročníků
ZŠ

Číslo akce:

55849

Číslo akreditace:

MSMT-12321/2013-201-350

Termín konání:

14. 4. 2016, 13.00 – 17.00 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Hana Kleisová, Mgr. Kateřina
Kořenková

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

7. dubna 2016

Matematika nás baví
Obsah:
Účastníci se seznámí s metodami a formami práce, které se osvědčily lektorce – učitelce 1. st.
ZŠ při práci s žáky v hodinách matematiky.
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.
Určeno komu:

pro učitele 1. stupně ZŠ

Číslo akce:

55912

Číslo akreditace:

MSMT-7869/2015-1-352

Termín konání:

20. 4. 2016, 14.00 – 17.15 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Jovanka Rybová

Cena pro pedagogy:

560 Kč
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Cena pro ostatní:

680 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

13. dubna 2016
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VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL
Využití interaktivní tabule
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:

čtvrtek 31. 3. a 7. 4. 2016 od 8.30 do 11.00 h
Seminář 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

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

obratem

Motorika a hry na rozvoj motoriky II.
Obsah:
Účastníci si osvojí postup, jak rozvíjet vizuomotoriku a prostorovou orientaci u předškoláků a
raných školáků. Seminář (dříve pod názvem Edukačně-stimulační program pro předškoláky) je
plný her a cvičení pro rozvoj grafomotoriky, křížových cvičení a prosto rové orientace.
Přehled témat výuky:
1) blok – 2 h
 Seznámení se základní pojmy a definicemi.
 Vizuomotorika, prostorové vnímání, tělesné schéma, oční pohyby – proč je nutné je
zvnitřňovat, propojení s dovednostmi v 1. třídě.
2) blok – 2 h
 Cvičení na rozvoj mozkových hemisfér a koordinace - křížová cvičení.
 Systematický rozvoj v oblasti vizuomotoriky a jeho úskalí.
 Praktické ukázky práce s pomůckami, pracovní listy na rozvoj vizuomotoriky.
3) blok – 2 h
 Hry a cvičení na rozvoj jemné a hrubé motoriky a prostorové orientace u předškoláků –
praktické ukázky, nácvik, hudebně pohybové činnosti.
 Seznámení s nejnovějšími publikacemi.
Jedná se o druhou část ze tří navazujících seminářů (dříve pod názvem Edukačně -stimulační
program pro předškoláky).
Určeno komu:

pro učitelky MŠ a pro učitele 1. stupně ZŠ

Číslo akce:

55914

Číslo akreditace:

MSMT-7869/2015-1-352

Termín konání:

5. 4. 2016, 13.00 – 17.30 hodin
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Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Alena Vlková

Cena pro pedagogy:

650 Kč

Cena pro ostatní:

790 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

29. března 2016

Břeclav – Formativní hodnocení dětí v MŠ
Obsah:
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 sebehodnocen í dětí.
 Význam hodnocení dětí.
 Hodnocení v RVP PV.
 Funkce, typy, formy hodnocení.
 Kritéria a indikátory hodnocení – ukázky, příklady.
 Sebehodnocení dítěte.
Určeno komu:

učitelé MŠ

Číslo akce:

55893

Číslo akreditace:

MSMT-7869/2015-1-352

Termín konání:

7. 4. 2016, 9.00 – 13.00 hodin

Místo konání:

Břeclav, 17. listopadu 1a

Lektor:

Doc. Mgr. Jana Kratochvílová Ph.D

Cena pro pedagogy:

690 Kč

Cena pro ostatní:

835 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail:
ratajska@sssbrno.cz, tel.: 733 58 58 61

Uzávěrka přihlášek:

1. dubna 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:

pro pedagogy MŠ

Číslo akce:

4748

Číslo akreditace:

MSMT-7869/2015-1-352

Termín konání:

6. 4. 2016 od 9.15 – 13.15 hod.
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Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

Mgr. Jana Žaludová

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

30. března 2016

MŠ v praxi – Integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
v MŠ – legislativní rámec a úkony
Obsah:
Účastníci se seznámí s procesem integrace a inkluze dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami do mateřské školy a specifiky výchovně – vzdělávací práce v případě začlenění
dítěte s handicapem do prostředí „běžné“ mateřské školy. Klíčová orientace semináře je v
rozšíření kompetencí cílové skupiny pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti
podpory integračního procesu. Dále se naučí efektivně pracovat s podklady nezbytně nutnými
pro integraci dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, odpovídající požadavkům současné
legislativy.
Účastníci se seznámí s teoretickými poznatky podloženými zkušenostmi z pedagogické praxe
lektorky.
Seminář rozvine téma inkluzivní výchovy a vzdělávání v mateřské škole dle jednotlivých oblastí
speciální pedagogiky a informuje účastníky o postupech při sestavování individuálního
vzdělávacího plánu a plánu rozvoje dítěte a dalšími potřebnými kroky při začleňování dítěte
z hlediska současné a aktuální legislativy. Lektorka z přímé pedagogické praxe definuje
pozitiva a možná rizika integračního procesu v mateřské škole. Hlavním cílem je předat jasné
a přehledné informace, které lze okamžitě použít v pedagogické praxi a přinést pedagogům
odpověď na otázku: „Může mateřská škola být dobrým partnerem dítěti se speciálními
vzdělávacími potřebami a za jakých podmínek?“.
Vybraná témata vychází z přímé pedagogické praxe a skutečných situací, vycházející
každodenních povinností řídícího pracovníka mateřské školy a praktických zkušeností lektorky.
Obsahové členění:
1) Specifika inkluze v mateřské škole dle speciálně – pedagogických oblastí:
 Pozitiva a rizika při přijímání dítěte s handicapem do mateřské školy.
 Problematické aspekty z pohledu pedagoga mateřské školy a jejich řešení.
 Problematické aspekty z pohledu rodiče dítěte.
2) Legislativa a integrační proces krok za krokem:
 Jak postupovat při integraci dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci
dokumentační činnosti.
 Spolupráce mateřské školy s institucí pedagogicko-psychologických poraden.
 Spolupráce mateřské školy s institucí pedopsychiatrie.
 Spolupráce mateřské školy s institucí speciálně-pedagogických center.
3) Vytváříme Individuální vzdělávací plán v mateřské škole + přehled legislativních úkonů a
kroků:
 Sestavení dokumentu.
 Spolupráce s asistentem pedagoga.
 Spolupráce s asistentem dítěte.
 Spolupráce s rodiči.
Určeno komu:

učitelům MŠ

Číslo akce:

55913

Číslo akreditace:

MSMT-28166/2015-770

Termín konání:

12. 4. 2016, 10.00 – 14.00 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Bc. Lenka Polášková

Cena pro pedagogy:

650 Kč

Cena pro ostatní:

790 Kč
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Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

5. dubna 2016

Břeclav – Nápady pro školy v přírodě
Obsah:
Pedagogové a pedagožky mateřských škol se v semináři seznámí s různými materiály
a postupy. Vyzkouší si kreativní a inovativní techniky při práci s papírem, textilem a přírodními
materiály. Seznámí se s metodickými postupy, které jsou přiměřené věku předšk olních dětí.
Naučí se rozvíjet u dětí kompetence k učení, kompetence k řešení problémů a kompetence
činnostní.
Vzdělávacím záměrem je poskytnout pedagogům náměty pro tvořivé hry a činnosti využitelné
v rámci školy v přírodě.
Seminář bude složen z teoretické i praktické části.
V teoretické části se účastníci seznámí s podklady a fotodokumentací již proběhlých akcí.
Naučí se vytvořit a strukturovat program tak, aby měly aktivity tematickou návaznost.
V praktické části si vyzkouší jednoduché a originální vý tvarné techniky, které odpovídají
vývojové úrovni dětí. Výtvarné aktivity budou doplněné o motivační a pohybové hry. Činnosti
jsou navrhovány s ohledem na jejich využití pro větší skupiny dětí.
Výuka se bude zaměřovat na tyto celky:
Téma školy v přírodě a tvorba programu
Uvedeme způsoby a techniky, jakými se dopracovat k programu (brainstorming, myšlenkové
mapy, doporučená literatura atd.). Ujasníme si, kterými typy aktivit chceme program naplnit.
Poskytneme ukázky a fotodokumentace z již proběhlých akcí.
Výtvarné aktivity
Domníváme se, že výtvarný projev je pro dítě jedním ze základních způsobů sebevyjádření
a uchopování světa, proto jsou tvořivé aktivity podstatnou částí knihy. Inspirujeme se prvky
artefiletiky, která propojuje výtvarný prožitek a následnou reflexi prováděné aktivity. Při
návrzích výtvarných činností se snažíme vycházet ze spontánní dětské kreativity, která
následně ústí do výtvarného projektu.
Materiál pro nás není jen cestou k produktu, ale je nástrojem exprese na mnoha rovinách. Před
samotným tvořením lze využít většinu materiálu k různým hrám rozvíjejícím jemnou i hrubou
motoriku, komunikaci či kooperaci. Všechny námi uváděné výtvarné materiály jsou běžně
dostupné – v prodejnách drogerie (lak ve spreji, škrob, barvy Remakol, pigmenty –
potravinářské barvy...), domácích potřeb (vázací drát, netkaná textilie, krycí fólie, plsti...) či
v papírnictví (laminovací fólie).
Součástí navrhovaných aktivit je i tvoření v přírodě – land art. Zaměříme se tvoření v lese,
u vody a na využití labyrintů při práci s dětmi.
Konkrétní výtvarné aktivity:
 jednoduché textilní techniky – tisk z folie na tričko nebo tašku
 papírové masky
 jednoduché taštičky a kabelky s plsti
 závěsný obraz do okna – okvětní lístky, trávy + střihový papír
 land art – labyrinty, domečky, objekty pro vodu a vítr
Hry
Jedná se převážně o skupinové aktivity zaměřené na pohyb i duševní rozvoj. Hry stimulují
hrubou i jemnou motoriku, rovnováhu, koordinaci a obratnost. Zároveň podporují řeč, slovní
zásobu, smyslové i psychické funkce. V neposlední řadě jsou zaměřeny na utváření vztahů
s ostatními dětmi, posílení empatie, kooperace a komunikace.
Hry se odehrávají ve vnitřních prostorách i venku. Nabídneme náměty na stopovací hry, stezky
odvahy atd.
Konkrétní hry:
 Hledání indicií, stop pro odkrytí příběhu (rozstříhané puzzle, očíslované části dopisu)
 Hry na rozdělování do skupin
 Sportovní a pohybové hry (běh, chytání, házení,) motivované tématem
 Hudební a rytmické hry (hra se zvukem, rytmem a rytmickými nástroji)
 Týmovky – tipy na společné řešení úkolů ve skupině
 Stopovačky – náměty na jednoduché úkoly, které jsou plněny v průběhu cesty po
fáborcích
 “Olympiáda” hry a soutěže na stanovištích přizpůsobené tématu akce
Relaxace
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Relaxaci využíváme jako prostředek pro zklidnění před aktivitou nebo naopak pro uvolnění po
náročné činnosti. Při práci s relaxací podporujeme obrazotvornost, imaginaci i fantazii. Děti
touto cestou učíme základům práce s napětím a uvolněním.
Reflektivní techniky
Reflexe – sdílení pocitů a zážitků – je důležitá při každé prožitkové aktivitě. I když dále v textu
zpětnou vazbu u jednotlivých činností neuvádíme, doporučujeme ji provádět po každé hře,
relaxaci, tvoření či skupinové aktivitě. Učíme děti projevit a formulovat vlastní názor s ohledem
na druhého, všímat si odlišností, vytvářet si realistický postoj o sobě samém a respektovat se
navzájem. Vždy bychom měli zjistit, zda si některé z dětí neodnáší nepříjemný zážitek.
Existují techniky zpětné vazby, které jsou rychlé, účinné a snadno uchopit elné i pro děti
předškolního věku.
Určeno komu:

učitelé MŠ

Číslo akce:

55917

Číslo akreditace:

MSMT-36390/2015-1-953

Termín konání:

14. 4. 2016, 13.00 – 16.30 hodin

Místo konání:

Břeclav, 17. listopadu 1a

Lektor:

Mgr. Radka Rubešová

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Poznámka:

S sebou: nůžky a lepidlo v tyčince, psací
potřeby.

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail:
ratajska@sssbrno.cz, tel.: 733 58 58 61

Uzávěrka přihlášek:

7. dubna 2016

Individualizace předškolního vzdělávání
Obsah:
Účastníci:
 získají nové dovednosti a znalosti pro individuální práci s dětmi, naučí se, jak lépe
poznat děti,
 budou spolehlivěji sledovat jejich vývoj i učení a efektivněji plánovat osobnostní rozvoj
každého z nich,
 se seznámí s trendy a tendencemi současné pedagogiky v pohledu na dítě
a naplňování jeho potřeb,
 budou informování o způsobech pedagogické práce, které umožňují naplňovat
požadavky RVP PV na předškolní vzdělávání, při sledování a hodnocení rozvoje a
učení dítěte v MŠ.
Témata:
1. Podmínky a zásady pro individualizaci vzdělávání.
2. Vedení portfolia dětí.
3. Příklady kritérií a ukazatelů pro pedagogické sledování vybraných cílových dovedností
dítěte.
4. Využití výsledků hodnocení pro další vzdělávání dětí.
5. Diskuse.
Určeno komu:

učitelé MŠ

Číslo akce:

55853

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

21. 4. 2016, 8.00 – 15.00 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

790 Kč

Cena pro ostatní:

960 Kč
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Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

14. dubna 2016

Tablet ve třídě mateřské školy
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).
Doporučujeme na kurz přinést vlastní tablet se založeným účtem. V případě nutnosti lze tablet
zapůjčit po dobu kurzu na SSŠ Brno.
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:

1.210 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

14. 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 možn á doporučení jak s těmito
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:

pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ

Číslo akce:

4728

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

26. 4. 2016 od 9.00 – 15.00 hod.

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2
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Lektor:

PaedDr. Zdeněk Martínek

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

19. dubna 2016

Plánování v každodenní práci učitelky mateřské školy
Obsah:
Jak naplánovat, zrealizovat a vyhodnotit obsah předškolního vzdělávání (integrované
bloky). Vzdělávací akce vychází z požadavku na kvalitu předškolního vzdělávání
formulovaných v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Bude zaměřena na témata:
 Pojetí obsahu předškolního vzdělávání v RVP PV
 Individualizace ve vzdělávání jako východisko pro plánování učitelky (Gardnerova
teorie mnohočetných inteligencí)
 Plánování obsahu výchovně vzdělávací práce ve školním vzdělávacím programu
 Plánování integrovaných bloků a dílčích tematických částí ve t řídním vzdělávacím
programu
 Evaluace integrovaných bloků a dílčích tematických částí ve třídním vzdělávacím
programu
Účastnice získají dovednosti nezbytné pro plánování obsahu předškolního vzdělávání.
Vyzkoušejí si naplánovat dílčí tematické celky dle Gardnerovy teorie mnohočetných inteligencí,
porovnají takto připravené tematické celky s cíli obsaženými v RVP PV, provedou evaluaci
tematických celků. Dále získají náměty k formálnímu způsobu zpracování tematických celků,
třídních vzdělávacích programů.
Určeno komu:

pedagogové MŠ

Číslo akce:

4703

Číslo akreditace:

MSMT-12321/2013-201-350

Termín konání:

25. 4. 2016 od 9.00 do 16.00 h

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

750 Kč

Cena pro ostatní:

910 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

18. dubna 2016

Břeclav – Emoční a sociální zralost dítěte před nástupem do školy
Obsah:
Účastníci si rozšíří své poznatky o procesu učení a jeho principech. Pochopí, jak souvisí
efektivita učení s věkem žáků.
1) Efektivita učení - charakteristika pojmu.
2) Paralelní procesy učení - principy efektivního učení vzhledem k žákům.
3) Historické a systémové vlivy současného stavu.
4) Sdílení "dobré praxe" mezi účastníky.
5) Řízená diskuze, jak podpořit efektivní učení ve vlastní školní praxi.
Určeno komu:

učitelé MŠ

Číslo akce:

55895

Číslo akreditace:

MSMT-28166/2015-770

Termín konání:

29. 4. 2016, 9.00 – 15.30 hodin

21

Místo konání:

Břeclav, 17. listopadu 1a

Lektor:

Mgr. Jiří Halda

Cena pro pedagogy:

780 Kč

Cena pro ostatní:

950 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

22. dubna 2016
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PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE
Prevence násilí na školách
Obsah:
Cílem semináře je seznámit účastníky se základními pojmy násilí a agresivita, šikana, vést 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:

učitelům základních a středních škol a
vedoucím pracovníkům ve školství

Číslo akce:

4746

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

1. 4. 2016 od 9.00 – 12.30 hod.

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

PhDr. Renáta Ševčíková

Cena pro pedagogy:

500 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

25. března 2016

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

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

Číslo akce:

55915

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819
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Termín konání:

18. 4. 2016, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

PhDr. Hana Jakubcová

Cena pro pedagogy:

590 Kč

Cena pro ostatní:

720 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

11. dubna 2016

Hry na rozvoj pozornosti a paměti v ZŠ
Podtitul: Psychomotorické a relaxační hry pro zlepšení soustředění
Obsah:
Účastníkům budou zprostředkovány náměty na psychomotorické hry a relaxační techniky, které
mohou učitelé využít v rámci každodenních školních aktivit. V praktické části se seznámí s více
či s méně obvyklými obměnami známých her. V části věnované relaxacím jim bude umožněn
vlastní prožitek z relaxačních technik, probrány obecné zásady pro nácvik relaxace a s pecifika
použití těchto technik u žáků ZŠ.
Seminář pro pedagogické pracovníky, který je zaměřen na možnosti využití psychomotorických
her a relaxačních technik ve výchovně – vzdělávacím procesu.
1) O psychomotorice obecně.
 Hry posilující paměť s vizuálním podnětem, sluchovým podnětem
 Hry na rozvoj senzomotorického vnímání, orientace v prostoru
 Hry pro zlepšení pozornosti a soustředění
2) Praktické využití psychomotorických her v konkrétních výchovných a vyučovacích situacích.
3) Relaxace obecně a jejich role ve vyučovacím procesu.
4) Druhy relaxačních technik:
 Dechová cvičení
 Autogenní trénink
5) Praktické využití relaxačních technik v konkrétních případech.
6) Využití technik pro psychofyzické uvolnění dětí stresovaných školní situací.
Určeno komu:

učitelé ZŠ

Číslo akce:

55911

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

19. 4. 2016, 13.30 – 17.30 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Renata Abrahamová

Cena pro pedagogy:

630 Kč

Cena pro ostatní:

770 Kč

Poznámka:

Prosím přineste si s sebou sportovní nebo
pohodlné oblečení a karimatku nebo podložku.

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

12. dubna 2016

Strategie zvládání obtížných situací ve výuce – „Co (ne)funguje na
žáky“
Obsah:
1) Běžné problémy dětí a prevence těchto problémů (situace, které odvádí pozornost dětí,
např. rozvodová situace v rodině, dítě odmítané kolektivem apod., sourozenecké
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konstelace - je dobré, aby učitel věděl, z jaké sourozenecké konstelace žák vychází, neboť
mnohé z jeho chování a projevů ve škole může m ít svůj původ právě zde, zásady
individuálního poradenství a rozhovoru s dětmi ze strany pedagoga), kazuistiky a modelové
situace.
2) Základní terminologické vymezení problémového chování, poruch chování a emocí
(příčiny, projevy, možnosti řešení a prevence, základní rozdělení: Specifické vývojové
poruchy chování, Nespecifické vývojové poruchy chování.
3) Proč se s některými třídami obtížně pracuje? Potřeby, které by měly být uspokojovány,
aby žáci mohli ve škole efektivně pracovat, potřeby, které má třída jako skupina – potřeba
bezpečí, soudržnosti, uznání a komunikace. Pokud se žákům nedaří vhodným způsobem
uspokojovat potřebu náležet, necítí se v třídním kolektivu být spojenými, schopnými
a spolupodílejícími se, budou se snažit tuto psychologickou potřebu napl nit jinak, mohou
přistoupit k volbám nevhodného chování – čtyři cíle chování ( 1. získání pozornosti,
2. získání moci, 3. snaha o pomstu, 4. snaha, vyhnout se neúspěchu – formy, jak formu
jako učitel rozpoznám, příčiny chování, prevence a intervenční strat egie ze strany učitele) .
Praktický nácvik strategie zvládání obtížné situace ve výuce v modelových příkladech
a práce s kazuistikou.
4) Neefektivní komunikace mezi učitelem a žákem – komunikace se žáky jako možný zdroj
konfliktní situace (řečnické otázky vzbuzující pocit bezmoci a následně vzteku u dítěte,
srovnávání a dávání ostatních za vzor, příkazy, vyhrožování, křik, nálepkování, negativní
scénáře, kritika, zaměření na chyby, výčitky, ironie, shazování jako živná půda pro šikanu –
popis), způsoby a formy efektivní komunikace s dětmi. Princip „Já sdělení“. Praktický
nácvik komunikace mezi učitelem a žákem v modelových situacích, pracovní list pro
učitele.
Účastníci semináře obdrží sylabus základních pojmů a seznam doporučené literatury
k tématu.
Cílem semináře je seznámit účastníky se situacemi na straně dítěte, které mohou být zdrojem
problémového chování dítěte. Přístup lektorky k možným příčinám nepříznivého chování dítěte
se opírá zejména o neuspokojení potřeb dítěte, které svým neproduktivním chová ním
upozorňuje na neuspokojivou situaci. Pedagogové formou komunikačních cvičení a také
prožitkových her získají větší vhled do pocitů a potřeb žáka a tím i motivů žákova
nepřijatelného chování. Prožitková cvičení umožní učitelům také sebereflexi a uvažová ní
o možných alternativních způsobech řešení obtížné situace ve výuce.
Určeno komu:

Všem pedagogům MŠ, ZŠ, G, SŠ

Číslo akce:

4759

Číslo akreditace:

MSMT-36390/2015-1-953

Termín konání:

7. 4. 2016 od 9.00 do 16.00 h

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

Mgr. Monika Fojtáchová

Cena pro pedagogy:

750 Kč

Cena pro ostatní:

910 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

1. dubna 2016

Jak stanovovat hranice dětem i rodičům
Obsah:

Chování dětí z hlediska vývojové psychologie – charakteristické chování a jednání dětí
v jednotlivých věkových skupinách s ohledem na vývojovou psychologii.

Rizika nejednotného působení matky a otce.

Proč děti potřebují hranice a jak je nastavovat.

Co musí rodiče slyšet v MŠ a ZŠ, aby všichni táhli za jeden provaz.

Vedení rozhovoru s rodiči, kteří si MŠ pletou s „úschovnou zavazadel“.
Účastníci si rozšíří své znalosti z oblasti vývojové psychologie, seznámí se s aktuálními
informacemi z oblasti výzkumu chování dětí a působení na děti, které povede k nastavení
hranic jejich chování ve škole i doma.
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Určeno komu:

pedagogové MŠ a 1. st. ZŠ

Číslo akce:

4766

Číslo akreditace:

MSMT-34058/2013-1-785

Termín konání:

20. 4. 2016 od 9.00 do 13.15 h

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

Mgr. Karel Opravil

Cena pro pedagogy:

870 Kč

Cena pro ostatní:

1.055 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

14. dubna 2016

Břeclav – Pedagogická diagnostika v práci učitele na 1. stupni ZŠ
Obsah
Seminář si klade za cíl uvést učitele do systému a významu diagnostické činnosti učitele, která
se stává východiskem pro individualizaci a diferenciaci ve výuce. Výsledky diagnostické
činnosti napomáhají učiteli při rozvoji dítěte dle jeho individuálních předpokladů a potřeb.
Dominantní zaměření na diagnostiku klimatu třídy a sociálních vztahů ve třídě, neboť
spokojenost dítěte a uspokojení jeho potřeby patřit do společenství třídy je jedním
z předpokladů jeho úspěšnosti.

Význam pedagogické diagnostiky.

Diagnostický proces, typy pedagogické diagnostiky.

Chyby v diagnostické činnosti učitele.

Klima třídy a její diagnostika.

Diagnostika sociálních vztahů ve třídě.

Diagnostika sebepojetí dítěte.
Určeno komu:

pro učitele 1. stupně ZŠ

Číslo akce:

55887

Číslo akreditace:

MSMT-7869/2015-1-352

Termín konání:

22. 4. 2016, 8.30 – 13.15 hodin

Místo konání:

Břeclav, 17. listopadu 1a

Lektor:

Doc. Mgr. Jana Kratochvílová Ph.D.

Cena pro pedagogy:

690 Kč

Cena pro ostatní:

835 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail:
ratajska@sssbrno.cz, tel.: 733 58 58 61

Uzávěrka přihlášek:

15. dubna 2016

Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v běžné škole I.
Obsah:
Účastníci se seznámí s aktuální problematikou vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
v podmínkách běžné základní školy, pochopí, jak je důležité klást důraz na vytváření vhodných
podmínek pro vzdělávání žáků s LMP v prostředí běžné základní školy. S eznámí se jak se
základními teoretickými tématy (koncept mentálního postižení, odborná terminologie, integrace
a inkluze), tak i z praxe vycházejícími doporučeními k tomu, aby integrace žáků s LMP byla co
nejúspěšnější.
Podmínky pro vzdělávání žáků s LMP v prostředí běžné základní školy:
1) Koncept mentálního postižení, odborná terminologie.
2) Žák se speciálními vzdělávacími potřebami, poradenství.
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3)
4)

Integrace a inkluze.
Faktory, které ovlivňují úspěšnost individuální školské integrace dítěte, žáka a studenta
s mentálním postižením.

Určeno komu:

pro učitele ZŠ

Číslo akce:

55919

Číslo akreditace:

MSMT-12321/2013-201-350

Termín konání:

25. 4. 2016, 14.00 – 17.15 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

PaedDr. Petr Petráš

Cena pro pedagogy:

580 Kč

Cena pro ostatní:

710 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

18. dubna 2016

Rozvoj emoční inteligence u dětí
Obsah:
Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogy jak pracovat s dovednostmi emoční
inteligence, jak naučit schopnosti ovládat svoje emoce, jak si osvojit schopnost empatie
a sociálních dovedností a převést tyto dovednosti na děti. Dospělí i děti s dovednostmi emoční
inteligence jsou šťastnější, sebevědomější a úspěšnější, také odpovědnější a tvořivější.
 Mozková kůra, limbický systém, biochemický transport emocí.
 Co měří IQ (typy lidské inteligence ) – EQ ?
 Znalost vlastních emocí.
 Zvládání emocí.
 Schopnost sám sebe motivovat.
 Vnímavost k emocím jiných lidí – empatie.
 Učení se umění mezilidských vztahů.
 Rané dětství, batolecí a předškolní věk, střední a pozdní dětství – jejich emoční
systém.
 Řeč těla – mimoslovní komunikace (neverbální komunikace t rvá nepřetržitě) ve vztahu
k rozvoji emočnímu: gesta, mimika, taktilita podnětů…
 Kasuistika – praxe, osobní zkušenosti
Určeno komu:

pro pedagogy ze všech typů škol (ZŠ, MŠ, SŠ
a vychovatele ŠD)

Číslo akce:

55904

Číslo akreditace:

MSMT-7869/2015-1-352

Termín konání:

26. 4. 2016, 9.00 – 13.30 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Svatava Vyhlídalová

Cena pro pedagogy:

630 Kč

Cena pro ostatní:

770 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

19. dubna 2016

Práce s třídním klimatem
Obsah:
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1)

část: Seznámení s jednotlivými pojmy týkajícími se problematiky šikany:
 šikana x škádlení 2 hod.
 trojrozměrný pohled – kazuistiky 2 hod.
2) část: Seznámení se s vlastní prací ve třídě:
 interaktivní techniky 2 hod.
 diagnostika třídy (prostřednictvím kazuistik) 2 hod.
Cílem semináře je seznámení a ukázka toho, co vše tato problematika v praxi dokáže. Důležité
je, aby pedagogický sbor z hlediska řešení šikany byl jednotný a důsledný. K tomu je potřeba
několik základních znalostí.
Určeno komu:

pedagogům ZŠ a SŠ

Číslo akce:

4777

Číslo akreditace:

MSMT-7869/2015-1-352

Termín konání:

27. 4. 2016 od 9.00 do 15.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Helena Adamusová

Cena pro pedagogy:

950 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

20. dubna 2016
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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 n a 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

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

8. 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 těmito
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:

pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ
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Číslo akce:

4728

Číslo akreditace:

MSMT-10708/2014-1-374

Termín konání:

26. 4. 2016 od 9.00 – 15.00 hod.

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

PaedDr. Zdeněk Martínek

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

19. dubna 2016

Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v běžné škole I.
Obsah:
Podmínky pro vzdělávání žáků s LMP v prostředí běžné základní školy:
 Koncept mentálního postižení, odborná terminologie.
 Žák se speciálními vzdělávacími potřebami, poradenství.
 Integrace a inkluze.
 Faktory, které ovlivňují úspěšnost individuální školské integrace dítěte, žáka a studenta
s mentálním postižením.
Účastníci se seznámí s aktuální problematikou vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
v podmínkách běžné základní školy, pochopí, jak je důležité klást důraz na vytváření vhodných
podmínek pro vzdělávání žáků s LMP v prostředí běžné základní školy. Seznámí se jak se
základními teoretickými tématy (koncept mentálního postižení, odborná terminologie, integrace
a inkluze), tak i z praxe vycházejícími doporučeními k tomu, aby integrace žáků s LMP byla co
nejúspěšnější.
Určeno komu:

pedagogové ZŠ a asistenti pedagoga

Číslo akce:

4764

Číslo akreditace:

MSMT-12321/2013-201-350

Termín konání:

11. 4. 2016 od 9.00 do 12.30 h

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

PaedDr. Petr Petráš

Cena pro pedagogy:

500 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

4. dubna 2016

Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v běžné škole II.
Obsah:
Specifika vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v běžné základní škole
 Specifika práce s žákem s mentálním postižením.
 Práce s intaktními žáky.
 Pomůcky využitelné v edukaci žáků s mentálním postižením.
 Hodnocení žáků.
Účastníci se seznámí se specifikami vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
v podmínkách běžné základní školy. Získají řadu praktických informací, které metody a formy
práce jsou nejefektivnější, které pomůcky se osvědčily i jak hodnotit tyto žáky. L ektor vychází
z dlouholetých zkušeností z práce s žáky s mentálním postižením a to jak v prostředí škol
samostatně zřízených pro tyto žáky, tak s žáky integrovanými v běžných základních školách.
Určeno komu:

pedagogové ZŠ a asistenti pedagoga

Číslo akce:

4765
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Číslo akreditace:

MSMT-12321/2013-201-350

Termín konání:

11. 4. 2016 od 13.00 do 16.30 h

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

PaedDr. Petr Petráš

Cena pro pedagogy:

500 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

4. dubna 2016

Jak pracovat s žáky s SPU na SŠ
Obsah:
1) SPU – percepční funkce, kognitivní funkce, motorické funkce, obecná charakteristika
poruchy učení, diagnostika poruchy
 středoškoláci s dyslexií (teorie – vymezení pojmů, příčiny, charakteristické projevy,
praktická část)
 středoškoláci s dysortografií (teorie – vymezení pojmů, příčiny, charakteristické
projevy, praktická část)
 středoškoláci s dysgrafií (teorie – vymezení pojmů, příčiny, charakteristické projevy,
praktická část)
2) Edukační proces žáků s SPU
 vývoj názorů
 zásady (prevence obtíží, reedukace, hodnocení, klasifikace)
 rodina a výchovné působení, podpora
 úskalí (neúspěšný žák)
3) Systém podpory žáka individuálně integrovaného – individuální péče o žáka, podpůrné
prostředky
 legislativní rámec
 tvorba IVP, IVyP
 posudek PUP k MZ
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 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. et Mgr. Eva Kovářová

Cena pro pedagogy:

750 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

6. dubna 2016

31

PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY, ENVIROMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
Didaktika Využití ICT ve fyzice
Obsah:
1) Lektorská vystoupení k následujícím tématům:Wi-fi sítě ve škole a BYOD (Bring Your Own
Device)
 Seznámení s prostředím (Windows, iOS, Android) a dostupnými programy
 Ukázky programů pro fyziku (+ popis instalace na tablety a smartfony 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
Doporučujeme na kurz přinést vlastní tablet se založeným účtem. V případě nutnosti lze tablet
zapůjčit po dobu kurzu na SSŠ Brno.
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 do 17 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15.

Lektor:

Mgr. Tomáš Ponča

Cena pro pedagogy:

900 Kč

Cena pro ostatní:

1.090 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

6. dubna 2016
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ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA
Peněžní fondy v příspěvkových organizacích
Obsah:
Seminář podle úpravy platnév 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
 fond reprodukce majetku (investiční fond)
 fondy tvořené ze zlepšeného výsledku hospodaření
 fondy tvořené z nákladů
 tvorba fondů z darů
 tvorba a požití rezervních fondů
 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 a jejich zástupce 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 vyhlášen
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

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

24. března 2016

Právní předpisy v činnosti školy-současnost a změny v průběhu
školního roku
Anotace semináře podle úpravy platné v roce 2016
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Novela zákona o pedagogických pracovnících, která doplnila odbornou kvalifikaci učitelů na ZŠ,
SŠ, konzervatoři, VOŠ, pedagogů volného času. Nejdůležitější změnou je modifikace podmínek
uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou s pedagogickými pracovníky. Problematika bude
vysvětlena na příkladech, které ředitelé obvykle řeší.
Společné vzdělávání – vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných. Poskytnuty budou základní informace, které vyplývají z právní
úpravy oblasti dané školským zákonem a v podrobnostech rozvedené v prováděcí vyhlášce.
Určeno komu:

pro ředitele škol a školských zařízení

Číslo akce:

4798

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

8. 4. 2016 od 9.00 – 13.30 hod.

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

JUDr. Hana Poláková

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Kontaktní osoba:

PhDr. Jarmila Smetanová,
smetanova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Uzávěrka přihlášek:

1. dubna 2016

Novelizace školských právních předpisů
Obsah:
Anotace semináře podle úpravy platné v roce 2016
Novela zákona o pedagogických pracovnících, která doplnila odbornou kvalifikaci učitelů na ZŠ,
SŠ, konzervatoři, VOŠ, pedagogů volného času. Nejdůležitější změnou je modifikace podmínek
uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou s pedagogickými pracovníky. Problematika bude
vysvětlena na příkladech, které ředitelé obvykle řeší.
Společné vzdělávání – vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných. Poskytnuty budou základní informace, které vyplývají z právní
úpravy oblasti dané školským zákonem a v podrobnostech rozvedené v prováděcí vyhlášce.
Určeno komu:

pro ředitele škol a školských zařízení

Číslo akce:

4755

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

12. 4. 2016 od 9.00 - 13.00 hod.

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

JUDr. Hana Poláková

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

5. dubna 2016

Právní předpisy v činnosti školy-současnost a změny v průběhu
školního roku
Obsah:
Anotace semináře podle úpravy platné v roce 2016
Novela zákona o pedagogických pracovnících, která doplnila odbornou kvalifikaci učitelů na ZŠ,
SŠ, konzervatoři, VOŠ, pedagogů volného času. Nejdůležitější změnou je modifikace podmínek
uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou s pedagogickými pracovníky. Problematika bude
vysvětlena na příkladech, které ředitelé obvykle řeší.
Společné vzdělávání – vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných. Poskytnuty budou základní informace, které vyplývají z právní
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úpravy oblasti dané školským zákonem a v podrobnostech rozvedené v prováděcí vyhlášce.
Určeno komu:

pro ředitele škol a školských zařízení

Číslo akce:

4799

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

13. 4. 2016 od 9.00 – 13.30 hod.

Místo konání:

Hybešova 15, Brno

Lektor:

JUDr. Hana Poláková

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Kontaktní osoba:

PhDr. Jarmila Smetanová,
smetanova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Uzávěrka přihlášek:

4. dubna 2016

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

ekonomům a vedoucím pracovníkům

Číslo akce:

55879

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

15. 4. 2016, 8.00 – 11.15 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

JUDr. Zuzana Machalová

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

8. dubna 2016

Práva a povinnosti ředitele školy v kostce
Obsah:

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
atd.)

ředitel školy jako orgán státní správy (správní řízení v průběhu vzdělávání žáků),
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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 pedagogické pracovníky škol a
školských zařízení

Číslo akce:

4760

Číslo akreditace:

MSMT-38789/2014-1-1011

Termín konání:

19. 4. 2016 od 09.00 – 13.00 hod.

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Cena pro pedagogy:

750 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

12. dubna 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 organizace 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:

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
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Uzávěrka přihlášek:

5. dubna 2016

Cestovní náhrady od A do Z
Obsah:
1) Legislativa.
2) Směrnice.
3) Zahájení a ukončení pracovní cesty.
4) Vyplnění cestovního příkazu.
5) Stravné.
6) Ostatní náhrady.
7) Vnitrozemské a zahraniční pracovní cesty.
8) Kontrolní činnost.
9) Zpráva z pracovní cesty.
10) Vyúčtování a likvidace cestovního příkazu.
Určeno komu:

vedoucím pracovníkům škol a školských
zařízení, ekonomům

Číslo akce:

4699

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

středa 4. 5. 2016 od 9.00 h do 12.15 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

JUDr. Zuzana Machalová

Cena pro pedagogy:

700 Kč

Cena pro ostatní:

850 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

27. dubna 2016

Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky I.
Obsah:
Seminář je koncipován jako pracovní, využívá modelové situace a přístup orientovaný na
řešení.
Osobnost jedince a její vliv na úspěšnost či neúspěšnost ve vedoucí funkci ( 1 hodina):

Vlastnosti, chování, charakter a temperament (nežádoucí typologie).

Znalosti a dovednosti, kompetence (nekompetentnost vedoucího).

Motivace, hodnoty a postoje (demotivace podřízených pracovníků).
Komunikační dovednosti (3 hodiny):

Verbální a neverbální komunikace a nejčastější chyby při komunikaci s podřízenými
pracovníky, nedostatečná asertivita.

Komunikace s problémovými typy podřízených pracovníků (nevhodné způsoby jednání).

Hodnotící pohovor, zásady vedení hodnotícího pohovoru a jeho vliv na podřízeného při
jejich nedodržování (vč. nedostatečné pochvaly a ocenění).

Nepříjemný pohovor s podřízeným (např. čemu se vyvarovat při jednání s rušitelem
pracovní morálky a vztahů na pracovišti apod.).
Cílem semináře není seznámit se základními manažerskými pojmy (jejich znalost se
předpokládá), ale účastníci se seznámí s chybami, kterých se jako vedoucí pracovníci mohou
dopouštět při uplatňování svých manažerských a komunikačních dovedností. Včasná
identifikace případných manažerských chyb má význam pro úspěšné vedení lidí. Zvládnutí
manažerských dovedností je kontinuálním procesem a k aždý manažer musí být připraven se
stále učit, a být schopen sebereflexe.
Na téma volně navazuje odpolední seminář Chyby vedoucích zaměstnanců a jejich
důsledky II. od 13h.
Určeno komu:

vedoucím pracovníkům škol

Číslo akce:

4781
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Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

středa 11. 5. 2016 od 9.00 do 12.00 h.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Monika Fojtáchová

Cena pro pedagogy:

500 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

4. května 2016

Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky II.
Obsah:
Seminář je koncipován jako pracovní, využívá aktivizační výukové metody, práce s modelovými
situacemi, práce ve skupinách. Témata:

Time-managment (neefektivní využití pracovního času, neschopnost řídit svůj vlastní čas,
příznaky špatně řízeného času (vč. stresu).

Delegování – nedostatky a chyby (neznalost technik delegování, přecenění schopností
podřízeného, nedůvěra v pracovníky, strach z podřízeného jako z konkurence,
nedostatečná kontrola, nejasné pokyny zadání úkolu či kritéria hodnocení apod.).

Porada jako nástroj pro vedení lidí (nedostatky při organizování porad a jejich dopad na
průběh).
Cílem semináře není seznámit se základními manažerskými pojmy (jejich znalost se
předpokládá), ale účastníci se seznámí s chybami, kterých se jako vedoucí pracovníci mohou
dopouštět při uplatňování svých manažerských a komunikačních dovednost í.
Účastníci vzdělávacího programu se také seznámí s důsledky neefektivního využití pracovního
času a s důsledky předem nepřipravených porad vedoucího pracovníka. Účastníci obdrží
stručný sylabus základních chyb vedoucích pracovníků a způsobů, jak jim lze předcházet, dále
přehled doporučené literatury k tématu.
Téma volně navazuje na dopolední seminář Chyby vedoucích zaměstnanců a jejich
důsledky I.
Určeno komu:

vedoucím pracovníkům škol

Číslo akce:

4782

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

středa 11. 5. 2016 od 13.00 do 16.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Mgr. Monika Fojtáchová

Cena pro pedagogy:

500 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

4. května 2016

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

Princip řídící kontroly.

Pověření k řídící kontrole.

Limitovaný a individuální příslib.

Výkon řídící kontroly ve finančních a majetkových operací.
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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:

čtvrtek 20. 4. 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:

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

Uzávěrka přihlášek:

13. dubna 2016

Prevence korupčního jednání
Obsah:
Cílem semináře je poskytnout informace, které by pomohly odstranit nebo v maximální možné
míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci činnosti příspěvkové organizace.
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:
1) Úvod
2) právní rámec
3) druhy korupce
4) předcházení korupci
5) korupce a výběrová řízení
6) do jakých situací by se mohli dostat vedoucí pracovníci a co není nebo již je korupční
jednání (kytka, láhev, obálka ….), konkrétní případy z judikatury a praxe
7) korupce při nakládání s majetkem školy
8) 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 13. 5. 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:

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

Uzávěrka přihlášek:

6. května 2016
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UMĚNÍ A KULTURA
Pohádky a výtvarné tvoření, Téma: Pohádka o semínku
Obsah:
Účastníci semináře 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 n ástrojem,
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 účastní kům 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, které 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, která vycházejí z tematiky 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:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Bc. Veronika Mazourová

Cena pro pedagogy:

750 Kč

Cena pro ostatní:

910 Kč
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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 dramat ické 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 dram atických 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
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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. Praktická cvičení.
7. 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:

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

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

12. dubna 2016
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Výtvarná dílna – Co vše můžeme dělat s papírem, Téma: KOLÁŽ –
ROLÁŽ – JIŘÍ KOLÁŘ
Obsah:
Seminář 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 řez at, 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

Témata a projekty ve výtvarné výchově: Abstrakce, Téma: Inspirace
galerií
Obsah:
Nechat se inspirovat současným uměním je velmi občerstvující, zejména proto, že jde
o aktuální díla vizuální kultury. Je určitě dobré se zajímat o projevy soudobé výtvarné scény,
vnímat umění jako cestu kritického myšlení a reflexe života. Seminář nebude u celeným úvodem
do problematiky, ale na konkrétních metodikách se seznámíte s tvorbou některých významných
českých i slovenských žijících umělců – s jejich tématy, technikami a metodikou, která byla
vypracována pro tvořivé dílny v galerii. Vedoucí Galerie m ěsta Blanska a pedagožka vám
představí doprovodné programy k výstavám, které připravovala pro žáky ZŠ, SŠ, ZUŠ
a gymnázií a které lze přenést i do výuky na školách. Prakticky se seznámíte s nevšedními
grafickými technikami, které provází tvorbu Jozefa Jank oviče (figura, nová figurace), Eduarda
Ovčáčka (lettrismus, písmo a hra s ním) a Čestmíra Sušky (rezotisky). Dále se budete věnovat
médiu papíru, autorské knize a japonské vazbě, kterou v Galerii města Blanska v září 2015
představili členové umělecké skupi ny Paperback. Poslední praktická část bude věnována
přírodním materiálům. Seznámíte se s dílem Miloše Šejna, Dity Klicnarové a dalšími.
Určeno komu:

učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ, ZUŠ, vedoucím
výtvarných kroužků a ostatním zájemcům

Číslo akce:

4669

Číslo akreditace:

MSMT-21844/2013-1-582

Termín konání:

pondělí 2. 5. 2016 od 9.00 h do 13.30 h
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Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Mgr. art. Olga Fryčová Hořavová

Cena pro pedagogy:

800 Kč

Cena pro ostatní:

970 Kč

Poznámka:

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

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

25. dubna 2016

Výtvarná dílna – Malovaný svět, Téma: Ilustrace pohádek
Obsah:
Inspirace pohádkou slouží jako motiv a jako začátek záměru ilustrací pohádek dětskými umělci.
Jednoduchým způsobem spojíme mluvené slovo s vizuálním sdělením. Spojíme jednotlivé
výtvarné techniky, jejich prolínání a vznikne tím velmi kompaktní projekt, kte rý lze dále rozvíjet
v ostatních oblastech výchovy a vzdělávání v našich předškolních zařízeních. Děti tak získají
vztah k pohádkám, budou je rádi poslouchat a číst a rozvinou se jejich pozorovací schopnosti,
způsoby vyjadřování, smysl pro abstraktní uvažo vání a nadšení pro tvorbu, která odpovídá
jejich věku. Jejich ilustrace bude zároveň přiměřeným a čtivým sdělením pro jejich vrstevníky.
Určeno komu:

učitelům MŠ, vychovatelům DM, vedoucím
výtvarných kroužků a ostatním

Číslo akce:

4670

Číslo akreditace:

MSMT–36390/2015-1-953

Termín konání:

pondělí 9. 5. 2016 od 8.30 h do 11.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Mgr. Libor Bartoš

Cena pro pedagogy:

650 Kč

Cena pro ostatní:

790 Kč

Poznámka:

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

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

2. května 2016

Výtvarná dílna pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami
Obsah:
V každé třídě máme děti, které potřebují naši individuální péči a které mají svůj způsob
vyjadřování. I ve výtvarné výchově mají svůj styl zpracování podnětu. Celý seminář se bude
střídat teorie, sebezkušenostní a zážitkové techniky. Lektorka s dlouholetou praxí ve speciální
škole s námi probere tato témata:

přístup ke klientovi, navázáni kontaktu, motivace

nabídka tvoření bez vymezeného cíle

představení netradičních technik na papíře i v prostoru

prolínání výtvarné výchovy s canisterapií vystavování a prezentace výtvarných děl
Určeno komu:

učitelům v MŠ, ZŠ a vychovatelům, kteří
pracují s dětmi se specifickými vzdělávacími
potřebami

Číslo akce:

4715

Číslo akreditace:

MSMT–36390/2015-1-953

Termín konání:

čtvrtek 12. 5. 2016 od 14.00 h do 17.00 h
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Místo konání:

Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna

Lektor:

Marika Zouharová

Cena pro pedagogy:

650 Kč

Cena pro ostatní:

790 Kč

Poznámka:

S sebou: pracovní oděv, fotoaparát (chcete-li),
ručník na ruce

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

5. května 2016

45

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ PRVNÍHO STUPNĚ ZŠ
Inspirace pro využití ICT na 1. stupni ZŠ
Obsah:
1) Konkretizace probíraných témat pro třetí období
 Digitální fotografie
 Tvorba počítačové prezentace (v prezentačním programu, webová prezentace)
 Algoritmizace a programování, vhodné dětské programo vací jazyky a postupy
2) Soutěže z oblasti ICT pro 1. Stupeň
3) Vazby na jiné předměty. Mezipředmětové vztahy
4) Zdroje vhodných materiálů pro výuku.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům 1. stupně ZŠ

Číslo akce:

4769

Číslo akreditace:

MSMT-43214/2013-1-1001

Termín konání:

pátek 1. 4. 2016 od 11.00 h do 15.00 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Ing. Ludmila Brestičová

Cena pro pedagogy:

900 Kč

Cena pro ostatní:

1.090 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

obratem

Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy, vlastivědy
Obsah:
Jak vytvořit tematický plán pro oblast Člověk a jeho svět v jednotlivých ročnících? jak plánovat
výuku, abychom splnily stanovené cíle; jak členit dějepisné, zeměpisné i přírodovědné učivo
s ohledem na RVP; možnosti využití integrované tematické výuky - interdisciplinární propojení.
Efektivní vyučovací metody a aktivity, které rozvíjejí zájem o danou oblast, podporují aktivitu
a spolupráci, zefektivňují vyučování: aktivity motivačně – evokační; skupinová a kooperativní
výuka; zážitkové aktivity; samostatné zkoumání a bádání žáků (práce v terénu); plánky, mapy
a co s nimi;učení s využitím různých informačních zdrojů.
Určeno komu:

učitelé 1. st. ZŠ

Číslo akce:

4800

Číslo akreditace:

MSMT21844/2013-1-582

Termín konání:

11. 4. 2016, od 13.30 do cca 17.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PaedDr. Hana Mühlhauserová

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

4. dubna 2016
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Vlastivěda – tematické vyučování a projekty
Obsah:
Účastníci semináře získají podstatnou teoretickou metodiku v oblasti projektové metody,
tematického vyučování a integrované tem atické výuky, ale převážnou část semináře se budou
aktivně zapojovat do aktivizačních metod a tvorby materiálů v oboru Člověk a jeho svět. Získají
přehled o možnostech rozvoje více klíčových dovedností u žáků, a naučí se aktivně pracovat
s výukovými metodami.
Vzdělávací seminář představí pedagogům 1. stupně Českou republiku jako pestrou paletu
kultury, cestování, historie i současnosti. Seznámí se s aktivitami představujícími jednotlivé
kraje České republiky v celoročním vzdělávacím projektu, ale i v dílčí ch, časově kratších
blocích, projektech, v tematickém vyučování i vyučovacích hodinách.
Pedagogům bude představena projektová metoda, tematické vyučování a integrované
tematické vyučování s metodikou, rozdíly a nejčastějšími chybami jejich užití. To vše n ejen
v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro 4. - 5. ročník, ale i v ostatních předmětech.
Učitelé si prakticky vyzkouší propojování předmětů, práci s textem, tvorbu pracovních materiálů
i sestavování vlastivědných bloků.
Nebude chybět odkaz na užitečné internetové stránky, odbornou či zajímavou literaturu.
Účastníci obdrží konkrétní vypracované náměty, projekty a materiály s vlastivědnou tematikou.
Součástí semináře je řešení konkrétních úkolů, sestavování pracovních listů a účastnická
místopisná dílna.
Určeno komu:

učitelé 1. st. ZŠ

Číslo akce:

55868

Číslo akreditace:

MSMT-1549/2015-1-163

Termín konání:

12. 4. 2016, 13.00 – 18.00 hodin

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Mgr. Radek Machatý

Cena pro pedagogy:

760 Kč

Cena pro ostatní:

920 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

5. dubna 2016

Myšlenkové mapy pro děti – cesta k úspěchu
Obsah:
Účastníci najdou odpovědi na otázky: Co je myšlenková mapa? Proč mapy fungují? Naučí se,
jak prostřednictvím myšlenkových map učit žáky učit se a dělat si poznámky. Ukážeme si, jak
myšlenkové mapy efektivně využívat ve výuce na 1. stupni ZŠ. Co je to myšlenková mapa a
k čemu slouží? Jak se vytváří myšlenkové mapy?Myšlenkové mapy a školní předměty –
praktické ukázky tvorby a využití myšlenkových map ve výuce 1. stupně ZŠ
Určeno komu:

učitelé 1. st. ZŠ

Číslo akce:

4801

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

2. 5. 2016, od 13.30 do cca 18.00 hod.

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

PaedDr. Hana Mühlhauserová

Cena pro pedagogy:

600 Kč

Cena pro ostatní:

730 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

25. dubna 2016
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Metody aktivního učení v přírodovědě, prvouce a vlastivědě
Obsah:
Praktický seminář zaměřený na interaktivní formy výuky ve vlastivědě, přírodovědě a prvouce.
Okruhy:
1) Jak vzbudit zájem o tyto předměty.
2) Praktické ukázky konkrétních metod a forem práce
3) Způsoby, jak lze pomocí vlastivědy, přírodovědy a prvouky rozvíjet myšlení, čtenářskou
gramotnost, osobnost dítěte
4) Hledání souvislostí a vztahů v okolním světě
Účastníci
 si osvojí aktivizující metody výuky, které žáky motivují a baví,
 se naučí nové diskuzní a komunikační techniky,
 získají nové nástroje pro vedení simulací a hraní rolí,
 budou informování o nových metodách a návodech k rozvíjení kreativity u žáků,
 si doplní nové obecné poznatky o práci s textem.
Určeno komu:

učitelům 1. stupně ZŠ

Číslo akce:

4774

Číslo akreditace:

MSMT-1903/2014-1-159

Termín konání:

4. 5. 2016 od 9.15 do 13.15 hod.

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

Mgr. Jana Žaludová

Cena pro pedagogy:

650 Kč

Cena pro ostatní:

780 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

27. dubna 2016

Využití tabletu ve výuce 1. st. ZŠ
Obsah:
1) aktuální novinky na trhu s aplikacemi pro výuku na prvním stupni s přihlédnutím k různým
operačním systémům
2) servery pro podporu výuky pomocí tabletů, česká a zahraniční inspirace, weby dobrých
praxí
3) využití tabletu při výuce na prvním stupni s aplikací tvořivých metod:
 obohacení výuky o nové interaktivní prvky
 experiment, záznam vlastních zážitků
 didaktické hry
 využití sdílení a spolupráce
 práce s multimédii
 realizace mezipředmětových vztahů a průřezových témat
 realizace výukových žákovských projektů
 zpětná vazba a ověřování znalostí
 vlastní tvorba žáků
4) praktický trénink přípravy učebních materiálů
5) praktické vyzkoušení popsaných metod
6) využití materiálů a aplikací pro koncepci projektů v rámci mezipředmětové integrace
7) využití tabletu pro komunikaci mezi žáky, učiteli a rodiči
Lektorské́ vystoupenı ́ a workshop, kde se můžete dozvědět a také si vyzkoušet, jak pomocí
tabletu připravit zajímavou, interaktivní a především efektivní výuku cizího jazyka.
Doporučujeme na kurz přinést vlastní tablet se založeným účtem. V případě nutnosti lze tablet
zapůjčit po dobu kurzu na SSŠ Brno.
Určeno komu:

pedagogickým pracovníkům 1. stupně ZŠ a
ŠD, vedoucím pedagogickým pracovníkům

Číslo akce:

4804
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Číslo akreditace:

bude dodáno

Termín konání:

čtvrtek 12. 5. 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

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

5. května 2016
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MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Břeclav – Metodický materiál ve školní družině
Obsah:
Zajímavé a tvořivé práce, při které mohou využít vlastní náměty, nápady Cílem vzdělávacího
programu je:
 prostřednictvím praktických ukázek a metodických pokynů poskytnout základní
informace, jak zpracovat a sestavit nejrůznější náměty činnostních aktivit zájmového
vzdělávání,
 naučit účastníky zpracovávat nejrůznější aktivity jako přílohy školního vzdělávacího
programu se zaměřením na dlouhodobou využitelnost v pr axi,
 přinést inspiraci osvědčenými metodami a formami práce, nevšedními nápady, předat
další zkušenosti a náměty pro práci s dětmi a mládeží.
Absolvent se naučí:
 prezentovat vlastní úspěšnou činnost před ostatními,
 využít komunikační schopnosti a dovednost i, přijímat a zpracovávat informace,
spolupodílet se na vytváření materiálu k dalšímu využití,
 pracovat s vlastními prožitky,
 naslouchat názorům a postojům druhých týkajících se přímé práce s dětmi,
 podněcovat k otevřené komunikaci o vlastních potřebách a problémech,
 sestavit metodický materiál ověřený v praxi, jako inspirativní materiál pro ostatní.
1) Volnočasové aktivity školských zařízení pro zájmové vzdělávání (1 hodina)
2) Předávání zkušeností mezi účastníky, inspirace, seznámení s námětově bohatými
činnostmi s využitím nejrůznějších nápadů a kreativity při práci s dětmi a mládeží.
3) Praktické ukázky, CD prezentace, DVD ukázky, fotodokumentace (0,5 hodiny)
4) Seznámení s CD prezentacemi, ale i DVD ukázkami, ukázky fotografií nejrůznějších
činností s prvky zážitkové pedagogiky. Praktické ukázky a příklady metodických materiálů
s využitím didaktické techniky pomocí slovní a aktivizující metody (popis, prezentace,
přednáška).
5) Metodické pokyny (0,5 hodiny)
Základní informace, jak zpracovat a sestavit nejrůznější náměty činnostních aktivit zájmového
vzdělávání.
6) Aktivity zájmového vzdělávání (1 hodina)
7) Účastníci, kteří se podíleli na vytváření metodického materiálu, seznámí ostatní s vlastními
náměty, nápady - doplnění informací, rozbor konkrétní situace a reflexe o statních.
8) Tematické okruhy (1 hodina)
Výměna názorů a zkušeností, předávání informací, společné stanovení okruhů dle zaměření
účastníků:
a) činnosti rozvíjející jazykové a komunikační schopnosti a dovednosti, tvořivé náměty
a činnosti,
b) člověk a jeho svět, umění a kultura, člověk a svět práce, člověk a zdraví,
c) osobnostní a sociální výchova, mediální výchova, environmentální výchova,
d) sport, pohybové hry, náměty a činnosti, hudba, tanec, příroda.
9) Vlastní tvorba metodického materiálu, prezentace (2 hodiny)
Pracovníkům zájmového vzdělávání se zde nabízí možnost z praxe, a prezentovat je jako
vlastní zkušenost před ostatními.
Závěrečná diskuse, náměty od účastníků k jednotlivým aktivitám a celkovému průběhu kurzu.
Určeno komu:

vychovatelům ŠD

Číslo akce:

55894

Číslo akreditace:

MSMT-7869/2015-1-352

Termín konání:

12. 4. 2016, 9.00 – 14.00 hodin

Místo konání:

Břeclav, 17. listopadu 1a

Lektor:

Naděžda Kalábová

Cena pro pedagogy:

650 Kč

Cena pro ostatní:

790 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail:
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ratajska@sssbrno.cz, tel.: 733 58 58 61
Uzávěrka přihlášek:

6. dubna 2016
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STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016
Obsah:
Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti
v oblasti řízení škol a školských zařízení, v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně
ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výko n funkce ředitele školy
a školského zařízení. Studium je v souladu se standardy MŠMT organizováno ve 4 modulech
v rozsahu 100 vyučovacích hodin přímé výuky a 20 hodin odborné stáže na vytypovaných
školách a školských zařízeních. Součástí vzdělávacího progr amu je doporučené samostudium.
Za tímto účelem obdrží každý z účastníků studijní materiály shrnující podrobný obsah
jednotlivých modulů, zaměřený na cílové kompetence vedoucích pracovníků. Vzdělávací
program se v souladu se Standardy studia pro ředitele šk ol 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:

duben 2016 – prosinec 2016

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

kolektiv lektorů

Cena pro pedagogy:

11.000 Kč

Poznámka:

harmonogram studia a bližší informace
naleznete také na portále jmskoly.cz

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

15. dubna 2016

52

VZDĚLÁVÁNÍ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Aktuálně o školním stravování v r. 2016
Obsah:
1) Školní a závodní stravování.
2) Doplňková činnost - celková kalkulace obědů.
3) Obiloviny a výrobky z nich.
4) Cukry anebo sladidla.
5) Diskuse.
Seminář je určen pro vedoucí školních jídelen a hlavní kuchařky. Přednáška je zaměřena na
nové informace v oblasti školního stravování. Součástí přednášky je výklad o obilo vinách
a cukrech.
Určeno komu:

pro zaměstnance školních jídelen

Číslo akce:

4756

Číslo akreditace:

není akreditováno

Termín konání:

14. 4. 2016 od 13.00 - 16.30 hod.

Místo konání:

Blansko, nám. Svobody 2

Lektor:

Bc. Jarmila Čožíková

Cena pro pedagogy:

750 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

7. dubna 2016

Souhrn hygienických požadavků pro školní stravování
Obsah semináře:
1) Školní a závodní stravování.
2) Hygienické požadavky na provoz
 zásady osobní a provozní hygieny
 správná výrobní a hygienická praxe
 biologické, chemické a fyzikální nebezpečí
 HACCP- ověřovací postupy, vnitřní audity, dokumentace
 odpadové hospodářství
3) Diskuse
Určeno komu:

vedoucím školních jídelen a hlavním
kuchařům

Číslo akce:

4696

Číslo akreditace:

není akreditováno

Termín konání:

úterý 5. 4. 2016 od 13.30 h do 17.30 h

Místo konání:

Brno, Hybešova 15

Lektor:

Bc. Jarmila Čožíková

Cena pro pedagogy:

750 Kč

Cena pro ostatní:

750 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

29. března 2016
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OSTATNÍ AKCE
Zdravotník zotavovacích akcí
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:
i) 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 pedagogické pracovníky škol všech typů

Číslo akce:

55897

Číslo akreditace:

MSMT-29716/2014-1-819

Termín konání:

Kurz bude probíhat ve dnech 4., 5., 6. a 7.
dubna 2016

Místo konání:

Hodonín, Dobrovolského 4

Lektor:

Božena Miklósyová

Cena pro pedagogy:

3.000 Kč

Cena pro ostatní:

3.630 Kč

Kontaktní osoba:

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

Uzávěrka přihlášek:

28. března 2016

Základy projektového řízení a myšlení
Obsah:
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
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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:

čtvrtek 21. 4. 2016 od 9.00 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:

14. dubna 2016
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ŠKOLNÍ VÝLETY A EXKURZE – NOVINKY PRO ROK 2016
Ke školnímu roku neodmyslitelně patří třídní výlety, exkurze, školy v přírodě i lyžařské pobyty. Toto
vše a mnohem víc vám rádi připravíme přímo na míru vašim požadavkům.
Veškeré informace naleznete na našem webu www.jmskoly.cz/vylety nebo volejte na 543 426 041
nebo pište na e-mail: vylety@sssbrno.cz

Velká Morava – kolébka české vzdělanosti
Výlet osahuje:


dopravu na místo a zpět



Velehrad – prohlídka a program s průvodcem



Archeoskanzen Modrá – Velká Morava s průvodcem



Živá voda – unikátní muzeum s botanickou a sladkovodní expozicí – podvodní tunel



oběd ve Velehradě

Cena:
440 Kč (osoba)

mateřské školy

510 Kč (osoba)

základní a střední školy

Cena je kalkulována při plně obsazeném autobuse při cestě z Brna.
Na 10 dětí jeden pedagogický doprovod ZDARMA.

Terezín, Lidice
Výlet obsahuje:


exkurzi s průvodcem – památník Terezín, památník Lidice



oběd



dopravu na místo a zpět

Cena:
1100 Kč (osoba)
Cena je kalkulována při plně obsazeném autobuse při cestě z Brna.
Na každých 10 dětí pedagog ZDARMA.

Army park Ořechov
Výlet obsahuje:


dopravu na místo a zpět



používání minohledačky



hod granátem



střelbu z paintballové zbraně
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prohlídku a jízdu obrněným transportérem



návštěvu vojenského muzea



stopování a krmení oveček



občerstvení

Cena:
790 Kč (osoba)
Cena je kalkulována na min. 30 osob při cestě z Brna.
Na každých 10 dětí pedagog ZDARMA.
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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.

