MĚSÍČNÍK

květen
2016

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
Hybešova 253/15, 602 00 Brno

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předkládáme Vám květnový „Měsíčník“ v nové úpravě. Jejím cílem je, aby byl vzhled nabídky
našich akcí přehlednější a zajímavější. Uvítáme tedy případné podněty, připomínky či návrhy
pro další vylepšení.

Pokud Měsíčník dostáváte pouze v tištěné podobě, upozorňujeme, že jej naleznete
na webových stránkách www.sssbrno.cz a www.jmskoly.cz.
Děkujeme Vám za přízeň, kterou nám věnujete.

Za Středisko služeb školám Brno
PaedDr. Věra Hlavsová, vedoucí oddělení vzdělávání
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Humanitní / Český jazyk

Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v literární výchově a slohu na 2. st. ZŠ
Účastníci pochopí, jak lze umělecký text využít ke kritickému posouzení; k vyjádření pocitů, názorů zejména při
tvůrčím písemném projevu; k rozvoji klíčových kompetencí důležitých pro osobnostní rozvoj žáka. Rozšíří si své
pedagogické kompetence v oblasti metod a forem práce.
Přehled témat výuky:
- literární ukázky z lidové slovesnosti, z děl K. Čapka, M. Lukešové, J. Seiferta; K. Biebla; V. Nezvala atd.
- procvičení slohových útvarů jako jsou např.: popis pracovního postupu, výklad, zpráva, líčení, vypravování,
úvaha apod.
- metody techniky čtení a mluvy,
- práce s informacemi,
- náměty podněcující flexibilnost, fluenci a senzitivnost apod.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00235
MSMT-29716/2014-1-819
11.05.2016, 14.00 - 18.00
Hodonín, Dobrovolského 4
Uzávěrka přihlášek: 04.05.2016
560 Kč
Mgr. Malíková Kateřina, e-mail: malikova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660

Humanitní / Český jazyk

Nové postupy při výuce pravopisu
Cílem programu je získání efektivních metodických postupů výuky pravopisných jevů 1. stupně ZŠ.
Zaměření :
- tematický plán pravopisného učiva
- indikátory kvality jednotlivých pravopisných jevů
- efektivní metody při výuce
- kriteria a způsoby hodnocení pravopisných jevů
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00383
MSMT-1549/2015-1-163
23.05.2016, 09.00 - 13.30
Znojmo, Rudoleckého 25
PaedDr. Mühlhauserová Hana
Uzávěrka přihlášek: 16.05.2016
700 Kč
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730, 543 426 044
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Humanitní / Český jazyk

Čeština bez papíru
Seminář seznámí účastníky s tím, jak využít moderních technologií v hodinách českého jazyka, a to ve všech
jeho částech – mluvnici, slohu i literatuře. Budeme proto psát, hlasovat, vytvářet testy, cvičení a myšlenkové
mapy i číst a tvořit, mluvit o využití žákovských mobilů i o aplikacích pro různé platformy (Windows, iOS,
Android).
- BYOD – využití žákovských mobilů (hlasování, Internetová jazyková příručka)
- využití programů a webových aplikací pro přípravu cvičení (LearningApps, Classtools, XMind, FlipQuiz,
Bubble.us, Tarsia…)
- zvýrazňování informací na webových stránkách (Diigo)
- aplikace pro organizéry (RWT: Vennův diagram, Timeline…)
- blogy (Kidblog, Tackk)
- tvorba testů v Google formulářích, skript Flubaroo
- dílna čtení, elektronické knihy
Doporučujeme přinést si vlastní mobilní zařízení mobily/tablety nebo možnost zapůjčení na středisku.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: Učitelé všeobecných předmětů
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00391
MSMT-1412/2016-1-156
07.06.2016, 14.00 - 18.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Kovaříková Ludmila
Uzávěrka přihlášek: 01.06.2016
850 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Angličtina – Jak učit slovíčka, slovní zásoba
Účastníci semináře se obeznámí se základními principy výuky slovní zásoby komunikativní metodou a naučí se
různé způsoby prezentování nového lexika nebo objasňování jednotlivé slovní zásoby.
Slovní zásoba je vedle čtyř hlavních dovedností a gramatiky základní kategorií, kterou je potřeba při výuce
jazyka neustále rozvíjet.
Na semináři se budeme zabývat základními principy, které pomohou zlepšit efektivitu výuky slovní zásoby:
- způsoby, postupy a fáze učení slovíček,
- výslovnost – fáze učení a procvičování,
- opakování slovíček a jejich používání v praxi,
- časté problémy při učení a možná řešení.
Veškerá teorie výuky slovní zásoby bude založena na principech komunikativní metody.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00234
MSMT-1903/2014-1-159
05.05.2016, 14.00 - 17.00
Hodonín, Dobrovolského 4
Mgr. Sobotková Michaela
Uzávěrka přihlášek: 27.04.2016
520 Kč
Mgr. Malíková Kateřina, e-mail: malikova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660
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Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Využití tabletu ve výuce cizích jazyků
Aktuální novinky na trhu s aplikacemi pro výuku cizích jazyků (Google překladač, inteligentní asistenti, převod
text – hlas a naopak, rozpoznávání psaného textu a jiné).
Využití tabletu při výuce cizích jazyků – náměty na krátké aktivity pro trénink komunikačních dovedností,
obsáhlejší projekty.
Praktický trénink přípravy učebních materiálů – atraktivní a efektní materiály pro výuku jazyka lze vytvořit velmi
snadno v různých aplikacích a online službách.
Komunitní učení cizího jazyka – tipy na zajímavé komunity s efektivní metodou online výuky.
Zajímavé internetové slovníky a jazykové weby.
Využití cizojazyčných materiálů a aplikací pro koncepci projektů v rámci mezipředmětové integrace.
Využití tabletu pro komunikaci mezi žáky, učitelem a rodiči.
Doporučujeme na seminář přinést vlastní tablet se založeným účtem. V případě nutnosti lze tablet zapůjčit po
dobu semináře na SSŠ Brno.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
AK00270
MSMT-16403/2015-1-557
Termín konání:
12.05.2016, 14.00 - 18.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 05.05.2016
900 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

English Pronunciation aneb výslovnost je třeba pěstovat II.
Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele druhého stupně s aktivitami, které jsou nezbytné pro výuku a
procvičení správné anglické výslovnosti. Učitelé se seznámí s technikami, jak s žáky procvičovat tvoření a
používání správných zvuků, jak rozlišit a upevnit odlišnou anglickou intonací slov a vět, význam střídání silných
a slabých slabik a vázání slov ve frázích, tedy jak naučit žáky používat správné techniky výslovnosti přirozeně a
automaticky, bez velkého vědomého úsilí.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00368
MSMT-1549/2015-1-163
23.05.2016, 12.00 - 17.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Doláková Sylvie
Uzávěrka přihlášek: 22.05.2016
800 Kč
Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028
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Přírodovědné / Matematika

Základy Hejného vyučovací metody
Seminář je určen pro učitele, kteří začínají nebo chtějí začít učit matematiku Hejného metodou, případně
uvažují o využití některých prostředí ve své výuce.
Seminář bude zaměřen na následující myšlenky:
Východiska Hejného matematiky, stanovené zásady.
Koncepce učebnic. Matematická prostředí, rozvoj tvořivosti a intelektu žáka.
Rozvoj číselných představ. Co pomáhá budovat dobré porozumění číslům, číselným operacím a vztahům mezi
čísly. Jak lze žáky připravit na to, aby v budoucnu neměli problémy ani se zlomky, ani se zápornými čísly.
Rozvoj porozumění geometrickým pojmům. Manipulativními aktivitami obohacovat zkušenosti žáka a pak o
činnosti komunikovat nejdříve běžným jazykem, který se postupně upřesňuje v geometrické termíny.
Změna role učitele. Vše bude ilustrováno na konkrétních příkladech.
Součástí semináře bude diskuse.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00308
cizí akreditace
09.05.2016, 14.00 - 17.00
Břeclav, 17. listopadu 1a, Dům školství
Mgr. Šimšíková Ludmila
Uzávěrka přihlášek: 03.05.2016
860 Kč
Mgr. Malíková Kateřina, e-mail: malikova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660

Přírodovědné / Matematika

Budování pozitivního vztahu k matematice
Cílem semináře je poskytnout učitelům 2. stupně ZŠ náměty, jak ovlivnit pozitivní vztah žáků k matematice
vhodnou volbou zadání a řešení úkolů a úloh. Jak a čím motivovat žáky k řešení matematických problémů,
rozvíjet jejich schopnost rozhodovat se, komunikovat a spolupracovat se spolužáky.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00338
MSMT-28166/2015-770
11.05.2016, 13.00 - 16.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Sládková Anna
Uzávěrka přihlášek: 06.05.2016
550 Kč
Mgr. Zuzana Burešová, e-mail: buresova@sssbrno.cz, tel. 543 426 062
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Přírodovědné / Matematika

Nestandardní aplikační úlohy v učivu ZŠ
Seminář koncipovaný jako pracovní dílna zaměřený na činnostní matematiku a možnosti využití
nestandardních aplikačních úloh při matematickém vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ.
Obsah bude zaměřen na logické úlohy a hříčky, řešení problémových situací a úloh z běžného života, netradiční
geometrické úlohy, praktické ukázky a náměty různých typů matematických rozcviček.
Absolvováním semináře získají učitelé náměty, kterými přispějí k motivaci žáků a zvýšení jejich zájmu o
matematiku.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
AK00376
MSMT-34058/2013-1-785
Termín konání:
17.05.2016, 13.00 - 16.15
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor:
Mgr. Sládková Anna
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 10.05.2016
550 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511

Přírodovědné / Přírodověda, biologie

Využití tabletu ve výuce přírodopisu
Cílem je najít nové postupy výuky přírodopisu s využitím dotykových technologií (mobil, tablet) a online zdrojů.
Aktuální novinky na trhu s aplikacemi pro výuku přírodopisu.
Integrace ICT a zvláště dotykových zařízení do výuky přírodopisu/biologie – možnosti, výhody a nevýhody.
Tablet jako záznamové zařízení – fotíme a natáčíme přírodniny a následné zpracování a sdílení.
Užitečné aplikace pro dotyková zařízení v rámci zoologie, botaniky, anatomie.
Elektronické učebnice na dotykových zařízeních.
Virtuální realita a jak ji využít při výuce přírodopisu.
Tablet jako tvůrčí nástroj učitele – vytváříme komentovaná videa a obrázky s biologickou tematikou.
Tablet jako měřicí přístroj – využití v laboratorních cvičeních.
Doporučujeme si vzít s sebou tablet/mobil se založeným účtem.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: Učitelé odborných předmětů
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00134
MSMT-16403/2015-1-557
26.05.2016, 14.00 - 18.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Hodál Pavel
Uzávěrka přihlášek: 19.05.2016
850 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

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

Číslo akreditace:
AK00371
MSMT-43214/2013-1-1001
25.05.2016, 09.00 - 14.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Adamusová Helena
Uzávěrka přihlášek: 18.05.2016
750 Kč
Mgr. Gabriela Dujková, e-mail: dujkova@sssbrno.cz, tel. 543 426 061

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

MŠ v praxi - Integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ
Seminář rozvine téma inkluzívní 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,
vycházejících z každodenních povinností řídícího pracovníka mateřské školy a praktických zkušeností lektorky.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00382
MSMT-28166/2015-770
02.06.2016, 12.00 - 16.00
Blansko, nám. Svobody 2
Bc. Polášková Lenka
Uzávěrka přihlášek: 26.05.2016
700 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Oborové / Psychologie

Myšlenkové mapy pro děti – cesta k úspěchu
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
Číslo akce:
Číslo akreditace:
AK00314
MSMT-1903/2014-1-159
Termín konání:
02.05.2016, 13.30 - 17.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
PaedDr. Mühlhauserová Hana
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 01.05.2016
600 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028

Oborové / Psychologie

Rodina, proměny současné rodiny, aktuální problémy
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.
Obsahem semináře je seznámení se s výchovou sociálních rolí, funkcí a typy rodiny, násilím v rodině, s
výchovnými styly a jak spolupracovat s rodiči aj.
Účastníci se naučí získávat údaje pomocí adekvátních metod, analyzovat je a správně stanovit závěr a
pedagogické opatření.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00381
MSMT-29716/2014-1-819
27.05.2016, 08.30 - 13.00
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr. Jakubeková Ivana
Uzávěrka přihlášek: 20.05.2016
650 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

- 11 -

Oborové / Management

Prevence korupčního jednání
Cílem semináře je poskytnout informace, které by pomohly odstranit nebo v maximální možné míře omezit
předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci činnosti příspěvkové 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:
- úvod
- právní rámec
- druhy korupce
- předcházení korupci
- korupce a výběrová řízení
- do jakých situací by se mohli dostat vedoucí pracovníci a co není nebo již je korupční jednání (kytka, láhev,
obálka), konkrétní případy z judikatury a praxe
- korupce při nakládání s majetkem školy
- preventivní opatření ve smlouvách s dodavateli
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00096
MSMT-7869/2015-1-352
13.05.2016, 09.00 - 13.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Straubová Alena
Uzávěrka přihlášek: 06.05.2016
860 Kč
Mgr. Ivana Smejkalová, e-mail: smejkalova@sssbrno.cz, tel. 543 426 047

Oborové / ICT

Studium k výkonu specializovaných činností, koordinace v oblasti ICT
Témata: Využití počítače ve vzdělávacím procesu; ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie;
Počítačové sítě ve školách, principy a možnosti; Tvorba ICT plánu školy, interakce ICT a RVP; Informační
systém školy a webové prezentace; Moderní technologie; Hygiena, ergonomie, bezpečnost ICT; Autorské
právo, bezpečnost na internetu, netiketa; Počítač a volný čas dětí a mládeže; Užití ICT ve speciální pedagogice;
Angličtina pro ICT; Příprava školních projektů; Vedení školních žákovských projektů; Aktuální zdroje informací a
výukových objektů na internetu; Integrovaná diskuze na aktuální otázky v současných školách.
Absolventi si prohloubí a rozšíří kvalifikaci k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného
využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu
ICT služeb.
Výuka bude probíhat cca jednou za dva týdny vždy v pátek odpoledne a v sobotu.
Menší skupina studentů umožňuje vedení části výuky praktickou formou v počítačové učebně.
Pro organizaci studia a vedení dokumentace využíváme e-learningový systém moodle.
Bližší informace získáte na níže uvedeném kontaktu.
V připadě závazného přihlášení a zaplacení kurzovného do 30. 6. 2016 nabízíme slevu 1000 Kč.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Poznámka:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00387
MSMT-43214/2013-1-1001
zahájení: 30.09.2016, ukončení: 14.01.2018
Brno, Hybešova 15
Další termíny budou upřesněny. Termín ukončení Studia je pouze orientační.
tým odborných lektorů
Uzávěrka přihlášek: 10.09.2016
19 000 Kč
Mgr. Hana Knapová, e-mail: knapova@sssbrno.cz, tel. 543426026
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Oborové / ICT

Office 365 – využití pro školy
Obsah semináře:
Seznámení s prostředím Office 365 a přehled možností.
Licencování produktu pro školy.
E-mail a zasílání rychlých zpráv.
On-line práce s dokumenty, sdílení, verzování, SkyDrive.
On-line konference, sdílení obrazovky, chat.
Kalendář – akce, sdílení, kontrola.
Zabezpečení, spolehlivost, ochrana, správa.
Seminář probíhá v počítačové učebně, každý účastník má k dispozici počítač.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Poznámka:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00283
MSMT-12321/2013-201-350
03.05.2016, 13.00 - 17.00 10.05.2016, 13.00 - 17.00
Brno, Hybešova 15
Seminář je rozdělen do dvou vyučovacích dnů.
Bc. Chytil Jiří
Uzávěrka přihlášek: 26.04.2016
1 600 Kč
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

MS Excel 2010 pro pedagogy I.
Cílem je získat základní dovednost v ovládání programu Excel.
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.
Kurz pro začátečníky.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00258
MSMT-36390/2015-1-953
11.05.2016, 13.00 - 19.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Salátová Helena
Uzávěrka přihlášek: 04.05.2016
1 050 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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Oborové / ICT

Úvod do teorie metody CLIL
Co je to CLIL. Různá hlediska. Právní normy pro zavádění metody CLIL.
Přehled a úvod do metody použitelné pro učitele aprobace anglický jazyk a další předmět.
Přehled a úvod do metody použitelné pro učitele, kteří aprobaci anglický jazyk nemají a anglicky plynně
nehovoří.
Volně dostupné internetové zdroje.
Přehled publikací o metodě CLIL.
Seminář probíhá v počítačové učebně, každý účastník má k dispozici počítač.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00334
MSMT-1903/2014-1-159
11.05.2016, 13.00 - 16.30
Brno, Hybešova 15
PhDr. Váňová Tamara
Uzávěrka přihlášek: 04.05.2016
800 Kč
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

Využití tabletu ve výuce 1. st. ZŠ
Aktuální novinky na trhu s aplikacemi pro výuku na prvním stupni s přihlédnutím k různým operačním
systémům.
Servery pro podporu výuky pomocí tabletů, česká a zahraniční inspirace, weby dobrých praxí.
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.
Komentované ukázky aplikace popsaných didaktických a metodických nástrojů a postupů ve výuce na prvním
stupni - praktický trénink přípravy učebních materiálů, praktické vyzkoušení popsaných metod, využití materiálů
a aplikací pro koncepci projektů v rámci mezipředmětové integrace, využití tabletu pro komunikaci mezi žáky,
učiteli a rodiči.
Doporučujeme na seminář přinést vlastní tablet se založeným účtem. V případě nutnosti lze tablet zapůjčit po
dobu semináře na SSŠ Brno.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
AK00388
MSMT-1412/2016-1-156
Termín konání:
12.05.2016, 14.00 - 18.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Ing. Brestičová Ludmila
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 05.05.2016
900 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

Tvoříme výukový videonávod
Využití videonávodu ve vzdělávání – úvod, trendy, teoretické základy, typy, zdroje.
Metodika tvorby vlastních videonávodů.
Postup práce, požadavky, videotutorial, technické prostředky, vybavení, softwar.
Postup tvorby videonávodu.
Kriteria pro úpravu – střih, zvuk, využití fotografií, 2D a 3D animace, další techniky.
Možnosti publikování videonávodu, seznámení s prostředím pro webináře (využití videonávodu při této formě
výuky).
Využití mobilních zařízení, dotykových zařízení, tabletů.
Zařazení videonávodu do výuky.
Videonávod prakticky – natáčení krátkých návodů s kamerou a úprava.
Účastník bude v průběhu dvanáctihodinového semináře prakticky proveden základními kroky tak, aby byl
schopen vytvořit vlastní výukový videonávod na běžné úrovni, bude ho umět využít ve výuce, v budoucnu bude
schopen předat tyto dovednosti žákům pro jejich samostatnou tvorbu videonávodů.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00356
MSMT-29716/2014-1-819
18.05.2016 - 25.05.2016, 14.45 - 18.45
Brno, Hybešova 15
Mgr. Mach Josef
Uzávěrka přihlášek: 11.05.2016
1 700 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Oborové / ICT

Využití tabletu pro žáky s SPU
Aktuální novinky v oblasti využití dotykových zařízení pro oblast žáků se SPU.
Náměty na přípravu učebních materiálů pro učitele a asistenta pedagoga se zapojením tabletů pro celé skupiny
i individuální práci.
Online aplikace pro výuku a tvorbu materiálů, servery pro podporu výuky pomocí tabletů, česká a zahraniční
inspirace, weby dobrých praxí.
Obohacení výuky o nové interaktivní prvky, didaktické hry, využití sdílení a spolupráce, práce s multimédii.
Realizace mezipředmětových vztahů a průřezových témat.
Nástroje na kompenzaci poruch.
Realizace výukových žákovských projektů.
Zpětná vazba a ověřování znalostí.
Praktické vyzkoušení popsaných metod.
Využití materiálů a aplikací pro koncepci projektů v rámci mezipředmětové integrace.
Využití tabletu pro komunikaci mezi žáky, učiteli a rodiči.
Doporučujeme na seminář přinést vlastní tablet se založeným účtem. V případě nutnosti lze tablet zapůjčit po
dobu semináře na SSŠ Brno.
.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
AK00310
MSMT-16403/2015-1-557
Termín konání:
23.05.2016, 09.00 - 13.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Ing. Brestičová Ludmila
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 16.05.2016
900 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

Dobré nápady pro využití ICT na 1. stupni ZŠ – mezipředmětové vazby
Výukové programy a mezipředmětové vztahy.
Využití internetu a online aplikací ve výuce.
Žákovské projekty s podporou ICT, seznámení se zajímavými projekty.
Průřezová témata ICT (Mediální výchova s podporou ICT, Environmentální výchova s podporou ICT).
Finanční gramotnost s podporou ICT.
Jak hodnotit práci žáků.
Seminář probíhá v počítačové učebně, každý účastník má k dispozici počítač.
Seminář volně navazuje na vzdělávací programy Dobré nápady pro využití ICT na 1. stupni ZŠ I.- III. Jejich
absolvování není podmínkou účasti.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
AK00363
MSMT-43214/2013-1-1001
Termín konání:
26.05.2016, 14.00 - 18.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Ing. Brestičová Ludmila
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 19.05.2016
900 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

ICT ve výuce finanční gramotnosti
Úvod do problematiky finanční gramotnosti.
Seznámení se zdroji materiálů pro výuku finanční gramotnosti.
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.
Porovnávání cen výrobků – vyhledávání informací z Internetu, uspořádání do tabulek,
graf, práce se získanými daty.
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.
Seminář probíhá v počítačové učebně, každý účastník má k dispozici počítač.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00309
MSMT-36390/2015-1-953
30.05.2016, 09.00 - 15.30
Brno, Hybešova 15
Ing. Brestičová Ludmila
Uzávěrka přihlášek: 23.05.2016
1 200 Kč
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

Tablet jako pomocník učitele
Základy práce s tabletem - seminář seznámí pedagogické pracovníky s možností využití malého přenosného
počítače – tabletu jako každodenního pomocníka učitele. Seznámí se s prostředím operačních systémů Apple
iOS, Google Android. Účastníci získají přehled dostupných programů pro tablety a inspiraci pro jejich využití ve
své práci.
Doporučujeme na seminář přinést vlastní tablet se založeným účtem. V případě nutnosti lze tablet zapůjčit po
dobu semináře na SSŠ Brno.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
AK00355
MSMT-38789/2014-1-1011
Termín konání:
15.06.2016, 14.45 - 19.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Mach Josef
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 08.06.2016
900 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

Základy práce s fotografií včetně terminologie a zásad
Úvod – porovnání programů na zpracování fotografie a grafických editorů – doporučení vhodných programů pro
využití při výuce digitální fotografie.
Organizace a archivace digitálních fotografií ve škole – workflow pro ukládání, sdílení a odevzdávání fotografií +
efektivní využití metadat.
Základní úpravy fotografií, přehled a vysvětlení odborných pojmů v digitální fotografii (vznik a skladba barev –
RGB, CMYK, HSL, jas, kontrast, histogram, expozice, EV, gamma, HDR a mapování tonality, anaglyfy) –
použití Zoner Photo Studia pro individuální a hromadné úpravy snímků.
S sebou si prosím vezměte fotoaparát včetně USB kabelů a náhradních baterií.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00357
MSMT-7869/2015-1-352
16.06.2016, 14.45 - 19.15
Brno, Hybešova 15
Mgr. Mach Josef
Uzávěrka přihlášek: 09.06.2016
1 000 Kč
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Umění a kultura / Výtvarná výchova

Témata a projekty ve výtvarné výchově: Abstrakce
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 uceleným 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.
Prakticky se seznámíte s nevšedními grafickými technikami, které provází tvorbu Jozefa Jankoviče (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 skupiny Paperback. Poslední praktická část bude věnována přírodním
materiálům.
S sebou fotoaparát (chcete-li), ručník na ruce.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: Učitelé výtvarné výchovy
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00279
MSMT-21844/2013-1-582
02.05.2016, 09.00 - 13.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. art. Fryčová Hořavová Olga
Uzávěrka přihlášek: 25.04.2016
800 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

Umění a kultura / Výtvarná výchova

Výtvarná dílna – Malovaný svět
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, který 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 uvažování a nadšení pro tvorbu, která odpovídá jejich věku. Jejich
ilustrace bude zároveň přiměřeným a čtivým sdělením pro jejich vrstevníky.
S sebou fotoaparát (chcete-li), ručník na ruce.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00278
MSMT-36390/2015-1-953
09.05.2016, 08.30 - 11.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Bartoš Libor
Uzávěrka přihlášek: 02.05.2016
650 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Umění a kultura / Výtvarná výchova

Výtvarná dílna pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami
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.
S sebou pracovní oděv, fotoaparát (chcete-li), ručník na ruce.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00143
MSMT-36390/2015-1-953
12.05.2016, 14.00 - 17.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Zouharová Marika
Uzávěrka přihlášek: 05.05.2016
650 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Nové metody a formy práce ve všeobecně vzdělávacích předmětech
Učitel porozumí třífázovému modelu procesu učení a plánuje jeho využití ve vlastní výuce, argumentuje pro
metody aktivního učení, disponuje sadou 5 metod aktivního učení a kritického myšlení, které je možné
zařazovat do výuky odborných předmětů a odborného výcviku a vhodně je kombinovat. Doplňuje metody kurzu
svými vlastními náměty a adaptacemi.
Zaměřeno na předměty: CHE, FYZ, BIO, ZEM
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00372
MSMT-21844/2013-1-582
26.05.2016, 09.00 - 15.30
Brno, Hybešova 15
PhDr. Kyncl Libor
Uzávěrka přihlášek: 19.05.2016
950 Kč
Mgr. Gabriela Dujková, e-mail: dujkova@sssbrno.cz, tel. 543 426 061
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Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Pedagogické dovednosti učitelky MŠ I. – Podnětné prostředí v MŠ
Cílem semináře je seznámit se se základními znaky podnětného, multikulturního a demokratického prostředí ve
třídě mateřské školy.
Obsah semináře:
- pravidla pro práci ve třídě
- úprava prostředí a struktury dne dle potřeb a ku prospěchu dětí
- tvorba pracovního plánu pro třídu a jeho zpracování do podtémat vzhledem k potřebám a možnostem dětí
- základní fáze psychologie změny
Využity budou interaktivní a kooperativní činnosti spojené s prací s textem na RVP PV, sebepoznávací aktivity
a skupinové řešení problémů.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00361
MSMT-29716/2014-1-819
03.05.2016, 09.00 - 15.00
Znojmo a okolí
Mgr. Gardošová Juliana
Uzávěrka přihlášek: 27.04.2016
970 Kč
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730, 543 426 044

Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Pedagogické dovednosti učitelky MŠ II. – Integrovaná tematická výuka a
tematické plánování
Cílem semináře je rozvoj následujících dovedností:
- vytvořit pracovní plán pro svou třídu a rozpracovat ho do podtémat vzhledem k potřebám a možnostem dětí
- rozvíjet v jedné činnosti více dovedností
- vyzkoušet si v praxi celostní učení a jeho výhody
- aplikovat znalosti v oblasti psychologie změny na příkladech vlastní pedagogické praxe
- rozvíjet činnosti, které podporují aktivní učení dětí

Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00364
MSMT-29716/2014-1-819
04.05.2016, 09.00 - 15.00
Znojmo, Rudoleckého 25
Mgr. Gardošová Juliana
Uzávěrka přihlášek: 27.04.2016
970 Kč
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730, 543 426 044
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Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Pedagogické dovednosti učitelky MŠ III. – Individualizace v MŠ
Cílem semináře je rozvoj následujících dovedností:
- seznámit se s metodami, které podporují individualizaci v mateřské škole
- získat informace o typech inteligence, vlivu prostředí na rozvoj dovedností dětí a významu plánování
- využívat pozorování pro svou práci
- seznámit se s různými typy inteligence a styly učení

Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00365
MSMT-29716/2014-1-819
12.05.2016, 09.00 - 15.00
Znojmo, Rudoleckého 25
Mgr. Gardošová Juliana
Uzávěrka přihlášek: 28.04.2016
970 Kč
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730, 543 426 044

Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Pedagogické dovednosti učitelky MŠ IV. – Spolupráce rodiny a školy
Cílem semináře je rozvoj následujících dovedností:
- seznámit se s různými možnostmi, jak navazovat kontakty s rodinou a spolupracovat s ní, využívat konkrétních
potřeb rodin a vnímat spolupráci s rodinou jako partnerství
- pojmenovat přínos rozšířené spolupráce pro rodiče z hlediska efektivity výchovně vzdělávacího procesu
- vytvořit seznam návrhů pro spolupráci a zapojení rodičů
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00366
MSMT-29716/2014-1-819
13.05.2016, 09.00 - 15.00
Znojmo, Rudoleckého 25
Mgr. Gardošová Juliana
Uzávěrka přihlášek: 28.04.2016
970 Kč
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730, 543 426 044
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Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Neurotické projevy u předškolních a mladších školních dětí
Účastníci si rozšíří své znalosti o problematice neurotických projevů a neuróz u dětí, budou informováni o tom,
jak rozpoznat neurotické projevy u dětí i jak na takové děti působit v prostředí školy.
určeno pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00367
MSMT-38789/2014-1-1011
23.05.2016, 13.30 - 18.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Huková Ivana
Uzávěrka přihlášek: 22.05.2016
700 Kč
Mgr. Ivo Prokeš, e-mail: prokes@sssbrno.cz, tel. 543 426 037

Provoz a řízení

Cestovní náhrady od A do Z
Účastníci získají komplexní informace z oblasti cestovních náhrad (od legislativy přes směrnice až ke
kontrolnímu systému), naučí se správně vyplňovat cestovní příkaz a budou informováni o nejčastěji se
vyskytujících chybách a problémech spojených s vyúčtováním pracovních cest - směrnice:
- legislativa
- zahájení a ukončení pracovní cesty
- vyplnění cestovního příkazu
- stravné
- ostatní náhrady
- vnitrozemské a zahraniční pracovní cesty
- kontrolní činnost
- zpráva z pracovní cesty
- vyúčtování a likvidace cestovního příkazu
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00105
MSMT-29716/2014-1-819
04.05.2016, 09.00 - 12.15
Brno, Hybešova 15
JUDr. Machalová Zuzana
Uzávěrka přihlášek: 27.04.2016
700 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Provoz a řízení

Souhrn hygienických požadavků pro školní jídelny
Seminář je určen pro vedoucí školních jídelen a hlavní kuchařky.
Vzdělávací akce je mimo jiné zaměřena na hygienické požadavky stravovacího provozu.
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
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00230
neakreditováno
10.05.2016, 08.30 - 12.30
Břeclav, 17. listopadu 1a, Dům školství
Bc. Čožíková Jarmila
Uzávěrka přihlášek: 04.05.2016
690 Kč
Mgr. Malíková Kateřina, e-mail: malikova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660

Provoz a řízení

Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky I.
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.
Obsah:
- osobnost jedince a její vliv na úspěšnost či neúspěšnost ve vedoucí funkci
- vlastnosti, chování, charakter a temperament (nežádoucí typologie)
- znalosti a dovednosti, kompetence (nekompetentnost vedoucího)
- motivace, hodnoty a postoje, komunikační dovednosti (demotivace podřízených pracovníků)
- verbální a neverbální komunikace a nejčastější chyby při komunikaci s podřízenými prac., nedostatečná
asertivita
- komunikace s problémovými typy podřízených pracovníků (nevhodné způsoby jednání)
- hodnotící pohovor, zásady vedení pohovoru a jeho vliv na podřízeného při jejich nedodržování
- nepříjemný pohovor s podřízeným (čemu se vyvarovat)
Na téma volně navazuje odpolední seminář Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky II. od 13.00 h.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00274
MSMT-29716/2014-1-819
11.05.2016, 09.00 - 12.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Fojtáchová Monika
Uzávěrka přihlášek: 04.05.2016
500 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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Provoz a řízení

Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky II.
Účastníci se seznámí s chybami, kterých se jako vedoucí pracovníci mohou dopouštět při uplatňování svých
manažerských a komunikačních dovedností, seznámí se s důsledky neefektivního využití pracovního času a s
důsledky předem nepřipravených porad.
Účastníci semináře obdrží sylabus základních chyb vedoucích pracovníků a způsobů, jak jim lze předcházet a
přehled doporučené literatury.
Obsah:
- time-managment, neefektivní využití prac. času, neschopnost řídit svůj vlastní čas, příznaky špatně řízeného
času
- 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)
Téma volně navazuje na dopolední seminář Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky I.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00275
MSMT-29716/2014-1-819
11.05.2016, 13.00 - 16.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Fojtáchová Monika
Uzávěrka přihlášek: 04.05.2016
500 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Provoz a řízení

Aktuálně o školním stravování v r. 2016
Seminář je zaměřen na nové informace v oblasti školního stravování. Součástí je výklad o obilovinách a
cukrech ve školním stravování.
Obsah:
- doplňková činnost
- obiloviny a výrobky z nich
- cukry a sladidla
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00336
neakreditováno
24.05.2016, 13.00 - 16.30
Znojmo, Rudoleckého 25
Bc. Čožíková Jarmila
Uzávěrka přihlášek: 16.05.2016
735 Kč
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730, 543 426 044
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Provoz a řízení

Legislativní změny v souvislosti se zaváděním společného vzdělávání
Obsah semináře:
- Legislativní změny v souvislosti se zaváděním společného vzdělávání (vyhláška 27/2016, vyhláška o
poradenství).
- Upravený RVP ZV.
- Žák s LMP a problematika jeho vzdělávání v rámci běžné ZŠ.
Lektor by rád sdělit své názory a zkušenosti z pohledu ředitele školy samostatně zřízené pro žáky s LMP a
předsedy asociace speciálně pedagogických center (APSPC). Rád se podělí také o své osobní zkušenosti z
komunikace s NÚV a MŠMT a to i z pozice člena expertního týmu MŠMT.
Seminář je určen pro ředitele mateřských a základních škol.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: Vedoucí pracovníci
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00390
neakreditováno
26.05.2016, 13.00 - 16.00
Břeclav, 17. listopadu 1a, Dům školství
PaedDr. Petráš Petr
Uzávěrka přihlášek: 18.05.2016
660 Kč
Mgr. Malíková Kateřina, e-mail: malikova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660

Provoz a řízení

Školní stravování v roce 2016 aktuálně
Seminář je určen pro vedoucí školních jídelen a hlavní kuchaře. Obsah je zaměřen na nové informace
v oblasti školního stravování. Součástí semináře je výklad o obilovinách a cukrech.
Obsah semináře:
- školní a závodní stravování
- doplňková činnost
- obiloviny a výrobky z nich
- cukry anebo sladidla
- diskuze

Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00369
neakreditováno
07.06.2016, 13.30 - 17.30
Brno, Hybešova 15
Bc. Čožíková Jarmila
Uzávěrka přihlášek: 31.05.2016
750 Kč
Mgr. Ivana Smejkalová, e-mail: smejkalova@sssbrno.cz, tel. 543 426 047
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Školní výlety a exkurze
Máte zařízený školní výlet se svou třídou? Ne? Jsme tu právě pro vás.
Z naší široké nabídky výletu a exkurzí si jistě vyberete. Pokud nenajdete to, co jste hledali,
nebojte se nás kontaktovat, výlet jsme vám schopní připravit na míru vašim potřebám.
Více informací naleznete na www.jmskoly.cz/vylety, případně nás kontaktujte na
tel.: 543 426 042 nebo e-mailem: vylety@sssbrno.cz

Novinky
POZOR! Nové termíny pro exkurzi Osvětim na rok 2017
Exkurze obsahuje:
- český průvodce
- doprava na místo a zpět
- kapacita 100 žáků (2 autobusy)
- odjezd z Brna je vždy v ranních hodinách cca v 5:00 hodin
Cena:
650 Kč/osoba z Brna.
Na 20 dětí jeden pedagog ZDARMA.
Nové termíny na jaro 2017:
15. března, 21. března
23. března, 29. března
30. března

Kroměříž
Výlet obsahuje:
- dopravu na místo a zpět
- zámek a věž - vstup a prohlídka s průvodcem
- projížďka zámeckou zahradou s průvodcem
- Květná zahrada s labyrintem
- Oběd
Cena:
650 Kč/osoba
Cena je kalkulována na plně obsazený autobus z Brna.
Na 20 dětí jeden pedagog zdarma.

Terezín, Lidice
Výlet obsahuje:
- exkurze 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.
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Školní výlety a exkurze

Velká Morava - kolébka české vzdělanosti
Výlet obsahuje:
- 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.

- 27 -

Pravidla účasti na vzdělávacích akcích
1. Přihlašování
- 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 a 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.
2. Úhrada účastnického poplatku
Účastnický poplatek je možné zaplatit úhradou faktury vystavené na základě přihlášky.
3. Zrušení přihlášky
Přihlášku na vzdělávací program lze ze závažných důvodů zrušit, ovšem písemně a to nejpozději k datu
uzávěrky akce (tj. k závěrečnému datu příjmu přihlášek), jinak bude účastníkovi vyúčtován účastnický
poplatek v plné výši. Při včasném zrušení bude zaplacený účastnický poplatek vrácen po předložení dokladu
o úhradě a po doručení žádosti o vrácení. Za přihlášeného lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka.
Pro vzdělávací zájezdy, exkurze a některé náročné typy dalších programů platí doplňující podmínky
uváděné v pozvánkách na tento typ akcí.
4. Začátek akce
Akce začíná prezencí účastníků 30 minut před vlastním zahájením akce.
5. Certifikace účasti
Účastníci obdrží osvědčení pouze v případě, pokud je program akreditovaný MŠMT a splní limit minimálně
75 procentní účasti.

Prosíme o dodržování uvedených pravidel, termínů a dalších konkrétních pokynů
uváděných v předložené nabídce či v jiných informačních materiálech a pozvánkách.
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Závazná pøihláška
P!ihlašování na vzd"lávací programy je možné zasláním závazné p!ihlášky na kontaktní adresu
Støedisko služeb školám a Zaøízení pro další vzdìlávání pedagogických pracovníkù Brno, pøíspìvková
organizace, Hybešova 15, 602 00 Brno nebo elektronicky na e-mailovou adresu garanta p!íslušného
vzd"lávacího programu. Ob" formy p!ihlášení budou považovány za závazné.
Uhrazení akce prove#te na základ" vystavené faktury, kterou vám zašleme po registraci Vaší závazné
p!ihlášky a potvrzení Vaší ú$asti. %ástku m&že uhradit jak škola nebo p!ímo ú$astník z vlastního ú$tu.
V p!ípad" dotaz& $i nejasností nás neváhejte kontaktovat.
Pøihláška na akci (vyplòte):
%íslo
Název
Termín
Místo konání
Kurzovné
Škola (organizace), která vysílá úèastníky (uveïte pøesný název školy dle zøizovací listiny):
Název
Adresa
PS%
Obec
Telefon
E-mail
I%
DI%
Pøihlašujeme úèastníky (vyplòte, v pøípadì potøeby pøidejte øádky):
Já níže podepsaný ú$astník souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji St!edisku
služeb školám a Za!ízení pro další vzd"lávání pedagogických pracovník& Brno, p!ísp"vkové organizaci,
byly používány pouze pro ú$ely zpracování agendy související s touto p!ihláškou.
A to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona $. 101/2000 Sb., o ochran" osobních údaj&, v platném
zn"ní.
%.

Datum nar.

P!íjmení, jméno, titul

Podpis ú$astníka

1
2

V.......................dne...............

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

Støedisko služeb školám a Zaøízení pro další vzdìlávání pedagogických pracovníkù Brno, pøíspìvková organizace
Hybešova 15, Brno 602 00
www.sssbrno.cz

