MĚSÍČNÍK

pro střední školy

červen
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 červnový „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

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. Ludmila Kovaříková
Uzávěrka přihlášek: 01.06.2016
850 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně
pokročilé
V intenzivním kurzu účastníci prohloubí své komunikativní schopnosti a rozšíří aktivní slovní zásobu, s cílem se
co nejvíce přiblížit vyšší jazykové úrovni. Vstupní znalostní úroveň účastníků se předpokládá „středně pokročilí“
– podle evropského referenční rámce B1. Rozsah: 35 vyučovacích hodin intenzivní výuky AJ s rodilým mluvčím.
Určeno komu: pro aprobované ale i pro jazykově neaprobované učitele, kteří s jazykem přicházejí do styku při
suplování, ale i pro obecnou potřebu a ostatní zájemce.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00393
MSMT-10708/2014-1-374
22.08.2016 - 26.08.2016, 09.00 - 15.00
Brno, Hybešova 15
Joseph Lee Hoffmann
Uzávěrka přihlášek: 20.06.2016
3 000 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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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. Helena Adamusová
Uzávěrka přihlášek: 18.05.2016
750 Kč
Mgr. Gabriela Dujková, e-mail: dujkova@sssbrno.cz, tel. 543 426 061

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Tvorba pracovních listů pro žáky se SPU
Žáci se specifickými poruchami učení a chování, kteří jsou integrování do běžných tříd, vyžadují individuální
přístup učitele i různé speciální pomůcky. Obsahem semináře je tvorba vlastních pracovních listů do českého
jazyka, prvouky, přírodovědy a vlastivědy s využitím multimediální učební pomůcky pro žáky s SPUCH.
Témata:
- Specifické poruchy učení a chování (45 min)
- Metodicko - didaktický základ tvorby pracovních listů (70 min)
- Praktický nácvik tvorby pracovních listů (155 min)
Účastníci semináře mají možnost uvědomit si, jak může dobře sestavený pracovní list pomoci překonávat
žákovi se SPUCH překážky a obtíže v učení. Účastníci se zdokonalují v tvorbě pracovních listů s využitím PC a
multimediální učební pomůcky. Seminář nabízí praktické ukázky a náměty pracovních listů pro vzdělávací
oblasti Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk) a Člověk a jeho svět (Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda).
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00350
MSMT-1903/2014-1-159
03.06.2016, 08.30 - 13.00
Blansko, nám. Svobody 2
Dana Svobodová
Uzávěrka přihlášek: 27.05.2016
750 Kč
Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511
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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. Ivana Jakubeková
Uzávěrka přihlášek: 20.05.2016
650 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Oborové / ICT

Metodika výuky tématu digitální fotografie - pro učitele výtvarné výchovy
Úvod do metodiky výuky digitální fotografie – přehled a porovnání metod.
Projektová výuka digitální fotografie – obecně, specifika.
Příprava projektu – příprava učitele, motivace žáků, přípravné aktivity.
Metodika výuky fotografování – interiér, exteriér, samostatná práce žáků.
Metodika výuky zpracování digitální fotografie – technické aspekty výuky, práce na počítačích, samostatná
práce žáků, prezentace projektových výstupů.
Výuka digitální fotografie v neinformatických předmětech – mezipředmětové vazby, spolupráce pedagogů,
hodnocení žáků.
Ukázka vzorových metodik – představení připravených metodik, diskuze.
Seminář je určen zejména pro pedagogické pracovníky se zájmem o výtvarné pojetí využití digitální fotografie.
Seminář bude zaměřen na metodiku naplnění požadovaných výstupů v oboru VV, konkrétně část: současné
výtvarné umění se zaměřením na oblast digitální fotografie. Obsahem budou i postupy a doporučení pro
realizaci mezipředmětových vztahů, hlavně s předmětem IVT.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
AK00411
MSMT-7869/2015-1-352
Termín konání:
01.06.2016, 13.00 - 18.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Ing. Ludmila Brestičová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 25.05.2016
1 000 Kč
Kontaktní osoba:
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. Josef Mach
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. Josef Mach
Uzávěrka přihlášek: 09.06.2016
1 000 Kč
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

Strategie zvládání obtížných situací ve výuce – „Co (ne)funguje na žáky“
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 chováním 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 uvažování o
možných alternativních způsobech řešení obtížné situace ve výuce.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00421
MSMT-36390/2015-1-953
07.06.2016, 09.00 - 15.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Monika Fojtáchová
Uzávěrka přihlášek: 31.05.2016
950 Kč
Mgr. Gabriela Dujková, e-mail: dujkova@sssbrno.cz, tel. 543 426 061

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. 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. Libor Kyncl
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 / Obecná pedagogika

Učitel začátečník aneb Na co se připravit v praxi
Účastníci se seznámí s organizací vyučování ve vztahu ke školským a obecně právním předpisům a naučí se,
jak připravit a realizovat vyučovací jednotku. Získají informace o povinné dokumentaci pedagoga a rovněž
budou informováni, jak vystupovat před žáky a jak zvládnout stres.
Seminář je zaměřen na tato témata:
Organizace vyučování ve vztahu ke školským a obecně platným právním předpisům.
Příprava a realizace vyučovací jednotky.
Povinná dokumentace.
Stres v práci učitele.
Rozdíl mezi teorií a praxí.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00405
MSMT-1903/2014-1-159
05.10.2016, 09.00 - 14.00
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr. Jana Žaludová
Uzávěrka přihlášek: 29.09.2016
700 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Provoz a řízení

Školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice
Školení osob pracujících ve školství na pozicích pedagogů a provozních zaměstnanců vztahující se k
problematice používání, obsluhy a diagnostikování možných bezpečnostních rizik spojených s elektrickými
instalacemi a elektrickými spotřebiči. Vhodné pro ty, kteří pracují s přístroji pod elektrickým napětím.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00420
neakreditováno
15.06.2016, 13.00 - 17.00
Znojmo, Rudoleckého 25
Zdeněk Hujňák
Uzávěrka přihlášek: 06.06.2016
710 Kč
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730, 543 426 044
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Kvalifikační studia

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

Kvalifikační studia

Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Vzdělávacím programem „Studium 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 výkon funkce ředitele školy a školského zařízení.
Absolvováním tohoto akreditovaného vzdělávacího programu splní ředitel školy podmínku pro výkon funkce, jak
ukládá § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. Vzdělávací program je v souladu se standardy MŠMT, je
organizován ve 4 modulech v rozsahu 100 vyučovacích hodin přímé výuky a 20 hodin odborné stáže na
vytypovaných školách a školských zařízeních. Součástí vzdělávacího programu je doporučené samostudium.
Za tímto účelem obdrží každý z účastníků studijní materiály shrnující podrobný obsah jednotlivých modulů,
zaměřený na cílové kompetence vedoucích pracovníků. Vzdělávací program je v souladu se Standardy studia
pro ředitele škol a školských zařízení.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: vedoucí pracovníci
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00403
MSMT-29716/2014-1-819
zahájení: 20.10.2016, ukončení: 07.04.2017
Brno, Hybešova 15
tým odborných lektorů
Uzávěrka přihlášek: 10.10.2016
11 000 Kč
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730, 543 426 044
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Kvalifikační studia

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně
patologických jevů
Program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří jsou nebo by chtěli být na pozici školního metodika
prevence. Je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace
pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně
nežádoucích jevů.
Studijní program je rozdělen do tří semestrů, z toho je 200 hodin přímé výuky prezenční formou a 50 hodin
praxe formou jednodenních stáží.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00426
MSMT-29716/2014-1-819
zahájení: 03.03.2017, ukončení: 01.03.2018
Brno, Hybešova 15
tým odborných lektorů
Uzávěrka přihlášek: 15.02.2017
18 000 Kč
Mgr. Gabriela Dujková, e-mail: dujkova@sssbrno.cz, tel. 543 426 061

Kvalifikační studia

Studium pedagogiky
Vzdělávací program „Studium pedagogiky pro učitele“ vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22
odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 odst.
1 a odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační
komisi a kariérním systému.
Je zaměřen na získání odborné kvalifikace pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného
výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a
konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.
Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 9 odst. 2 písm. d), odst. 3 písm.
a), b), c), odst. 5 písm. a), b), § 10 odst. 1 písm. a), f), g) a h), § 12 písm. c) a § 22 odst. 1 písm. a) 3 zákona č.
563/2004 Sb k výkonu činností pedagogického pracovníka.
Studium bude organizováno prezenční formou v rozsahu 120 hodin výuky.
Studium bude zahájeno 3. února 2017 a ukončeno závěrečnou zkouškou v termínech 29., 30. nebo 31. srpna
2017.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
AK00429
MSMT-34058/2013-1-785
Termín konání:
zahájení: 03.02.2017, ukončení: 31.08.2017
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
tým odborných lektorů
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 16.01.2017
11 000 Kč
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Kvalifikační studia

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat přímou
pedagogickou činnost, nebo přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve
třídě, nebo ve škole zřízené pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující
vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti
asistenta pedagoga - studium pedagogiky podle § 22, odst.1, písm. b) zákona č. 536/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v platném znění a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o
dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických
pracovníků, v platném znění.
Podmínkou zahájení studia je ukončené středoškolské vzdělání.
Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 16 odst. 1 písm. d), § 17 písm. d) a f) a §
20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činnosti asistenta pedagoga.
Studium pro asistenty pedagoga probíhá v rozsahu 84 vyučovacích hodin. Ukončuje se ústní zkouškou před
komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá
absolvent osvědčení.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: asistenti pedagoga
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
AK00430
MSMT-1903/2014-1-159
zahájení: 14.10.2016, ukončení: 09.02.2017
Hodonín, Dobrovolského 4
tým odborných lektorů
Uzávěrka přihlášek: 06.10.2016
7 300 Kč
Mgr. Malíková Kateřina, e-mail: malikova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660

Kvalifikační studia

Studium pro vychovatele
Vzdělávací program Studium pro vychovatele vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 22 odst. 1
písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Vzdělávací program je zaměřen na získání odborné kvalifikace vychovatele. Cílem studia je získání základních
kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vychovatele.
Kritérium splnění kvalifikačních předpokladů při vzdělávacím programu Studium pedagogiky pro vychovatele 80
hod je dosažené vzdělání vyšší než úplné střední s maturitou (DiS.,Bc. a vyšší).
Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 16 odst. 1 písm. c) a písm. e)
Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností vychovatele ve školách a školských zařízeních.
Studium bude zahájeno 3. února 2017 a ukončeno závěrečnou zkouškou v termínech 29., 30. nebo 31. srpna
2017.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
AK00431
MSMT-34058/2013-1-785
Termín konání:
zahájení: 03.02.2017, ukončení: 31.08.2017
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
tým odborných lektorů
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 16.01.2017
8 000 Kč
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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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.
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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 akce.
- Přijetí přihlášek nepotvrzujeme. Vyrozumění obdrží přihlášení zájemci pouze tehdy, je-li to v pozvánce
vysloveně uvedeno, dále při elektronickém způsobu přihlášení, při změně termínu, při překročení kapacity
nebo v případě zrušení programu.
- Pokud byl zaplacen účastnický poplatek před zrušením akce pořadatelem, bude účastníkovi
na základě předložení dokladu o zaplacení vrácen.
2. Úhrada účastnického poplatku
Účastnický poplatek je možné 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

