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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:
4839
MSMT-1412/2016-1-156
04.10.2016, 14.00 - 18.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Ludmila Kovaříková
Uzávěrka přihlášek: 29.09.2016
850 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Humanitní / Český jazyk

Stylistika není nuda
Publicistický styl – skupinová práce s textem, zpracování textu různými útvary (reportáž, interview, článek,
komentář, fejeton).
Charakteristika – brainstorming, myšlenková mapa, indiánská jména.
Výklad – skládankové učení, práce ve skupinách.
Popis pracovního postupu – práce s texty M. D. Rettigové, skupinová práce.
Účastník akce se seznámí s různými postupy výuky stylistiky s využitím metod kritického myšlení, vyzkouší si
jednotlivé aktivity a sdílí s ostatními své zkušenosti.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: učitelé všeobecných předmětů
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4874
MSMT-1412/2016-1-156
05.10.2016, 13.00 - 18.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Radka Moosová
Uzávěrka přihlášek: 29.09.2016
750 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé
Tento jazykový kurz může být pro některé účastníky přípravou na přijímací řízení ke studiu angličtiny. Navazuje
na kurz s výstupní úrovní A1 a po absolvování by se měl účastník přiblížit možnosti účasti v kurzu jazykové
úrovně B1. Učebnice, učební materiály - New Headway Pre-Intermediate.
Tematické celky - opakování dovedností, minulý čas průběhový, porovnání minulých časů, předpřítomný čas,
budoucnost.
Důraz bude kladen na rozvoj poslechových schopností, porozumění frázím, aktivní používání frází a vět,
komunikace v běžných situacích, základní společenská konverzace, dopisy, životopis.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4397
MSMT-10708/2014-1-374
zahájení: 19.09.2016, ukončení: 29.05.2017
Znojmo, Rudoleckého 25
Mgr. Alena Fukalová
Uzávěrka přihlášek: 10.09.2016
4 000 Kč
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 734314348

Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Konverzační kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně
pokročilé
Konverzační kurz otevřeme jako jednoroční kurz AJ s rodilým mluvčím. Rozsah: jedna dvouhodinová lekce
týdně, celkem 60 vyučovacích hodin. Vstupní znalostní úroveň účastníků se předpokládá „středně pokročilí“ –
podle evropského referenčního rámce B1.
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:
Číslo akreditace:
4964
MSMT-10708/2014-1-374
Termín konání:
zahájení: 04.10.2016, ukončení: 16.05.2017
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Joseph Lee Hoffmann
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 26.09.2016
5 000 Kč
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Přírodovědné / Matematika

Geogebra 5 – zaměření na 3D verzi
Představení programu, možnosti instalace.
Výuka na konkrétních příkladech.
Možnosti uložení, tisku, prezentace.
Ukázka konkrétních příkladů z praxe.
Výhodou je alespoň základní znalost programu Geogebra v rovinné tj. 2D verzi.
Každý účastník bude mít k dispozici počítač s daným programem a vše bude možné si vyzkoušet.
Během semináře se účastníci naučí základní práci s programem pro trojrozměrnou geometrii – Geogebra 5.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: učitelé všeobecných předmětů
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4902
MSMT-11018/2016-1-370
20.10.2016, 12.00 - 16.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Kateřina Dvořáková
Uzávěrka přihlášek: 13.10.2016
850 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Přírodovědné / Matematika

Geogebra 5 ve 3D verzi - využití v deskriptivní geometrii
Představení programu, možnosti instalace.
Výuka na konkrétních příkladech.
Možnosti uložení, tisku, prezentace.
Ukázka konkrétních příkladů z praxe.
Výhodou je alespoň základní znalost programu Geogebra v rovinné tj. 2D verzi. Seminář je určen pro učitele
deskriptivní geometrie, ale i všem učitelům matematiky.
Každý účastník bude mít k dispozici počítač s daným programem, bude možné si vyzkoušet práci s programem
využitelným v hodinách deskriptivní geometrie.
Během semináře se účastníci naučí základní práci s programem pro trojrozměrnou geometrii – Geogebra 5 ve
3D verzi a naučí se využívat program ve výuce deskriptivní geometrie. Každý účastník bude mít k dispozici
počítač s daným programem a vše je možné si vyzkoušet.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: učitelé všeobecných předmětů
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4904
MSMT-11018/2016-1-370
10.11.2016, 12.00 - 16.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Kateřina Dvořáková
Uzávěrka přihlášek: 03.11.2016
850 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Jak pracovat s žáky s SPU na SŠ
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)
Edukační proces žáků s SPU
- vývoj názorů
- zásady (prevence obtíží, reedukace, hodnocení, klasifikace)
- rodina a výchovné působení, podpora
- úskalí (neúspěšný žák)
CSystém podpory žáka individuálně integrovaného – individuální péče o žáka, podpůrné prostředky
- legislativní rámec
- tvorba IVP, IVyP
Cílem semináře je poskytnutí metodické pomoci učitelům středních škol 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.
Metodická pomoc učitelům středních škol v edukaci žáků s SPU.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4887
MSMT-7869/2015-1-352
22.09.2016, 08.30 - 14.00
Brno, Hybešova 15
Mgr.et Mgr. Eva Kovářová
Uzávěrka přihlášek: 15.09.2016
750 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Školní metodik prevence na škole
Cílem semináře je přiblížit účastníkům funkci školního metodika prevence. Seznámit účastníky se základními
pojmy a úkoly vyplývajícími z funkcí metodika, jak postupovat při tvorbě minimálně preventivního programu.
Upozornit na odpovídající způsoby reakce na problematické situace ve škole, jak si jich všímat, jak je řešit,
nebagatelizovat ani zbytečně nezveličovat zjištěný problém. Seznámit účastníky se základní legislativou, o
kterou se mohou při řešení sociálně nežádoucích jevů na škole opírat.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: metodici prevence
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4898
MSMT-1903/2014-1-159
26.09.2016, 08.30 - 15.30
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr. Helena Adamusová
Uzávěrka přihlášek: 20.09.2016
700 Kč
Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Agrese a agresivita u dětí a mládeže
Stoupající agresivita se posunuje do stále nižších věkových skupin. Pedagogičtí pracovníci nejsou dostatečně
vybaveni dovednostmi poradit si v krizových situacích, reagovat přiměřeně a správně. Již v předškolním věku se
setkávají s dětmi, které se chovají agresivně vůči svým spolužákům, výjimkou není agresivní chování vůči
učitelce, jiné dospělé osobě.
Cílem je naučit účastníky rozlišovat druhy agresí a umět se adekvátně chovat při řešení agresivního chování
dětí a mladistvých. Předat účastníkům semináře teoretické i praktické vědomosti a dovednosti při řešení
problematiky týkající se agresivity a naučit se rozpoznat hranici, kdy jde o nevázanou hru a kdy již o šikanu. Učit
se zvládat vlastní emoce, aby nedošlo k porušení zákona a lidského selhání v rozporu s povinností a
předpokládanou odbornou profesionalitou.
Seminář je určen pro pedagogické pracovníky všech typů škol.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4876
MSMT-10708/2014-1-374
06.10.2016, 09.00 - 15.00
Blansko, nám. Svobody 2
PaedDr. Zdeněk Martínek
Uzávěrka přihlášek: 29.09.2016
850 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Jak pracovat s žáky se SPUCH na 2. st. ZŠ
- SPU – percepční funkce, kognitivní funkce, motorické funkce, obecná charakteristika poruchy učení,
diagnostika poruchy
- Edukační proces žáků s SPU
- Žák se SPCH
Cílem semináře je poskytnutí metodické pomoci učitelům v edukaci žáka s SPU a SPCH, hledání vhodných
komunikačních cest, představení metod hodnocení a nejpoužívanějších metod výuky, ukázka vlivu SPU na
jednotlivé fáze výuky, kompenzace poruchy.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4899
MSMT-1412/2016-1-156
06.10.2016, 08.30 - 13.30
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr.et Mgr. Eva Kovářová
Uzávěrka přihlášek: 30.09.2016
650 Kč
Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomoto-rických obtíží
Probíraná témata:
1.
Rozvoj hrubé motoriky – koordinace, zpřesnění, harmonizace pohybů.
2.
Rozvoj jemné motoriky – cvičení jemné motoriky, koordinace pravá-levá ruka.
3.
Ambidextrie.
4.
LATERALITA – souhlasná, zkřížená.
5.
Otázka leváků.
6.
Cvičení vizuomotorické koordinace.
7.
Metodika grafomotorických cvičení – metoda obtahování.
8.
Odstraňování grafomotorických obtíží.
9.
Dysgrafie.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4901
MSMT-1903/2014-1-159
Termín konání:
24.10.2016, 13.30 - 17.30
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor:
Mgr. Lenka Bínová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 17.10.2016
700 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Jak pracovat s žáky se SPUCH na 2. st. ZŠ
SPU – percepční funkce, kognitivní funkce, motorické funkce, obecná charakteristika poruchy učení,
diagnostika poruchy
- žáci s dyslexií (teorie – vymezení pojmů, příčiny, charakteristické projevy, praktická část)
- žáci s dysortografií (teorie – vymezení pojmů, příčiny, charakteristické projevy, praktická část)
- žáci s dysgrafií (teorie – vymezení pojmů, příčiny, charakteristické projevy, praktická část)
Edukační proces žáků s SPU
- vývoj názorů
- zásady (prevence obtíží, reedukace, hodnocení, klasifikace)
- rodina a výchovné působení, podpora
- úskalí (neúspěšný žák)
Žák se SPCH
syndrom ADD/ADHD (etiologie, základní projevy, hlavní výchovné zásady)
silné a slabé stránky (charakteristické projevy)
výchovné a výukové vedení hyperaktivního dítěte, postavení dítěte ve třídě
Cílem semináře je poskytnutí metodické pomoci učitelům v edukaci žáka s SPU a SPCH, hledání vhodných
komunikačních cest, představení metod hodnocení a nejpoužívanějších metod výuky, ukázka vlivu SPU na
jednotlivé fáze výuky, kompenzace poruchy.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4890
MSMT-1412/2016-1-156
Termín konání:
02.11.2016, 08.30 - 14.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr.et Mgr. Eva Kovářová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 26.10.2016
750 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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Oborové / Psychologie

Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte
- Vývoj kresby ve vztahu k vývojovému období dítěte.
- Kvalita jemné motoriky – porucha automatizace pohybů, úroveň motorické a senzomotorické koordinace,
příčiny grafomotorických poruch, kresba a prostorová orientace, představivost, pozornost).
- Schopnost vnímat prostorové vztahy.
- Vizuální představivost – horizontální – vertikální – perspektivní tj. kreslí, to co zná).
- Vizuální realizmus – věková kategorie.
- Význam barev – barva a módní trend
- Příklady dětských barev
Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogy jak prostřednictvím dětské kresby mohou reagovat na
potřeby dítěte a bude – li nutné, směrovat dítě na pomoc specialisty. Dětská kresba je důležitým prostředkem v
poznávání osobnosti dítěte, jeho vnitřního světa, prožitků a tajných přání.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4900
MSMT-7869/2015-1-352
13.10.2016, 13.00 - 17.00
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr. Svatava Vyhlídalová
Uzávěrka přihlášek: 07.10.2016
650 Kč
Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511

Oborové / Management

Prevence korupčního jednání
Právní rámec
Druhy korupce
Předcházení korupci
Korupce a výběrová řízení
Korupce při nakládání s majetkem školy
Preventivní opatření ve smlouvách s dodavateli
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout informace, které pomohou odstranit nebo omezit předpoklady pro
vznik korupčního jednání. Účastníci se naučí vytipovat riziková místa, funkce a činnosti, při kterých by mohlo
docházet ke vzniku korupce. Osvojí si zásadní systémové postupy a opatření k minimalizaci korupčního
jednání.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4917
MSMT-7869/2015-1-352
Termín konání:
14.10.2016, 09.00 - 13.30
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Alena Straubová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 07.10.2016
800 Kč
Kontaktní osoba:
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730, 543 426 044
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Oborové / ICT

Setkání koordinátorů ICT
Program:
13.00 – 13.30 Zahájení – úvodní informace, informace o kurzech a studiu ICTK
13.30 – 14.00 Aktuality pro koordinátory – představení zajímavých prací absolventů
14.00 – 14.15 Informace z Mendelovy univerzity v Brně
14.15 – 14.55 Vstupy jednotlivých lektorů – úvod k tématům následujícíh workshopů
přestávka 20 minut
15.15 – 15.45 1. blok workshopů
16.00 – 16.30 2. blok workhopů
16.45 – 17.15 3. blok workshopů
17.15 – 18.00 Závěrečná diskuze, ukončení akce.
Více informací naleznete na www.jmskoly.cz
Akce je určena pro ICT koordinátory na školách a pedagogy se zájmem o trendy v ICT.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Poznámka:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4906
MSMT-36390/2015-1-953
09.09.2016, 13.00 - 18.00
Brno, Hybešova 15
Akce pro účastníky ZDARMA - ve spolupráci s Mendelovou univerzitou Brno, Zemědělská 1.
Uzávěrka přihlášek: 05.09.2016
0 Kč
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

Tablet jako pomocník učitele
· Co jsou tablety a jaké jsou jejich možnosti využití v práci učitele.
· Základy práce s tablety v prostředí Apple iOS a Google Android. Ovládání tabletu a spouštění základních
aplikací.
· Přehled dostupných programů pro tablety a ukázky jejich využití v práci učitele.
· Ukládání dat. Přenos dat mezi mobilním telefonem, tabletem a počítačem.
· Doporučené příslušenství. Základní péče a ošetřování tabletu. Bezpečnostní rizika při používání tabletu.
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:
4955
MSMT-38789/2014-1-1011
Termín konání:
14.09.2016, 14.45 - 18.45
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Josef Mach
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 09.09.2016
900 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

Základy práce s fotografií včetně terminologie a zásad
1) Úvod – porovnání programů na zpracování fotografie a grafických editorů – doporučení vhodných programů
pro využití při výuce digitální fotografie.
2) Organizace a archivace digitálních fotografií ve škole – workflow pro ukládání, sdílení a odevzdávání
fotografií + efektivní využití metadat.
3) Základní úpravy fotografií, přehled a vysvětlení odborných pojmů v digitální fotografii (vznik a skladba barev –
RGB, CMYK, HSL, jas, kontrast, histogram, expozice, EV, gamma, HDR a mapování tonality, anaglyfy) –
použití Zoner Photo Studia pro individuální a hromadné úpravy snímků.
Seminář probíhá v počítačové učebně, každý účastník má k dispozici počítač. S sebou si prosím vezměte
fotoaparát včetně USB a náhradních baterií.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4956
MSMT-7869/2015-1-352
Termín konání:
21.09.2016, 14.45 - 19.30
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Josef Mach
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 14.09.2016
1 000 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

Využití mobilních dotykových zařízení ve výuce
1) Základní informace o typech mobilních dotykových zařízení (tablety, notebooky, mobilní telefony, netbooky).
2) Možnosti využití mobilních dotykových zařízení ve škole – dobré nápady a náměty.
3) Vhodný software pro mobilní dotyková zařízení a jejich využití ve škole (instalace, licencování, internetové
aplikace).
4) Praktický nácvik ovládání mobilních dotykových zařízení dle jednotlivých typů.
Doporučujeme na kurz přinést vlastní dotykové zařízení se založeným účtem. V případě nutnosti lze zapůjčit po
dobu kurzu na SSŠ Brno.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4957
MSMT-29716/2014-1-819
Termín konání:
05.10.2016, 14.45 - 18.45
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Josef Mach
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 29.09.2016
900 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

Microsoft Windows 10
1) Ovládání počítače a tabletu s operačním systémem Microsoft Windows 10.
2) Obecné a individuální nastavení počítače a tabletu s operačním systémem Microsoft Windows 10.
3) Instalace aplikací, ukázky využití vybraných aplikací.
4) Sdílení a synchronizace dokumentů.
Seminář probíhá v počítačové učebně, každý účastník má k dispozici počítač. Seminář je rozdělen do dvou
vyučovacích dnů, je nutné se zúčastnit obou termínů.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4958
MSMT-16403/2015-1-557
Termín konání:
12.10.2016, 14.45 - 18.45 19.10.2016, 14.45 - 18.45
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Josef Mach
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 05.10.2016
1 500 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

Rozšířené základy práce s fotografií
1) Základní úpravy fotografií, přehled odborných pojmů v digitální fotografii (vznik a skladba barev, vyrovnání
bílé, jas, kontrast, histogram, expozice, EV, gamma) – použití Zoner Photo Studia pro individuální a hromadné
úpravy snímků.
2) Výuka základů fotografování ve škole. Nastavení přístroje, základní režimy fotografování, fotografování
mobilem. Kompozice, perspektiva a expozice. Praktické cvičení.
3) Pokročilé úpravy fotografií – práce s Editorem (ořezy a výřezy, výběry a lokální úpravy, základní retuše,
koláže, vrstva, vkládání textu) a dalšími nástroji pro vytváření obrazu z více snímků (panorámata, 3D fotografie,
pohlednice).
4) Jak prezentovat fotografie v počítači – promítání, PDF promítání, DVD promítání a jejich využití při výuce a
vytváření učebních materiálů.
Seminář probíhá v počítačové učebně, každý účastník má k dispozici počítač. Součástí semináře je
fotovycházka. S sebou si prosím vezměte fotoaparát včetně USB a náhradních baterií.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4959
MSMT-7869/2015-1-352
Termín konání:
02.11.2016, 14.45 - 19.30
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Josef Mach
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 25.10.2016
1 000 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

- 13 -

Oborové / ICT

Bezplatné programy pro výuku na 1. stupni ZŠ
1) Bezplatné výukové programy pro žáky 1. stupně.
2) Přehled bezplatných grafických programů pro kreslení a úpravu obrázků, vytváření dvojrozměrných animací,
prohlížení obrázků a fotografií, provádění základní úpravy fotografií.
3) 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 počítač.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4960
MSMT-38789/2014-1-1011
09.11.2016, 14.45 - 18.45
Brno, Hybešova 15
Mgr. Josef Mach
Uzávěrka přihlášek: 02.11.2016
900 Kč
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě
Motivace, důvěra a vzájemná spolupráce.
Portrét dobrého učitele – schopnost jasně formulovat a obhajovat svou práci.
Úskalí učitelské profese v současných podmínkách.
Vnímání komunikace směrem k rodiči – konstruktivní jednání v pozitivním duchu.
Vztah učitel - žák - rodina.
Možnosti vlivu učitele na výchovu v předškolním věku.
Školní nezralost, nedostatečná motorika, vady řeči, malá tělesná zdatnost.
Respektování odlišných vlastností a schopností zvládání vyučovacích povinností (podpůrná opatření, předávání
informací mezi školou a rodičem)
Vzájemné dodržování pravidel.
Zpětná vazba mezi školou a rodinou, budování vzájemné důvěry.
Komunikace a spolupráce školy a rodiny je klíčová pro uskutečnění vytyčených cílů jak ve vzdělávání, tak i ve
výchově žáka.
Cílem semináře je naučit účastníky analyzovat situaci ve třídě, umět zvolit a řešit změnu přístupu, pochopit
změny v současné situaci rodiny, analyzovat příčiny problémů v selhávání výchovy v rodině i ve škole a
selhávání vzájemné spolupráce rodiny i školy.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4872
MSMT-29716/2014-1-819
Termín konání:
11.01.2017, 08.00 - 11.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
PhDr. Lidmila Pekařová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 04.01.2017
630 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

- 14 -

Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

Puberta – postrach rodiny i školy
Typické projevy puberty:
zvýšená kritičnost k autoritám
zpochybňování zažitých norem
hledání vlastní pravdy
hledání sebe sama
zvýšená nejistota
potřeba někam patřit
zvýšený zájem o vzhled, nebo naopak (problémy s hygienou, ošacením, úpravou vlasů)
potřeba samostatnosti a svobody (utajená kamarádství, první lásky, pozdní návraty, … )
Dospělí si musí v tomto období neustále uvědomovat, že:
musí „dovolit“ dítěti dospět
nechat mu potřebnou míru samostatnosti
důvěřovat a nehledat za každým skutkem něco špatného
zůstat však nablízku a v případě potřeby zasáhnout citlivě, diplomaticky, neranit a nezradit
Chování „puberťáků“ se jeví podivné, často až extrémní, nepředvídatelné, téměř nepochopitelné. Naučte se
analyzovat výchovně vzdělávací strategii, reagovat vhodně a správně na momentální situaci ve třídě.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4873
MSMT-29716/2014-1-819
Termín konání:
11.01.2017, 13.00 - 16.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
PhDr. Lidmila Pekařová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 04.01.2017
630 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Umění a kultura / Dramatická výchova

Literární text a dramatická hra jako prevence patologických jevů
Vzdělávací program se skládá ze dvou setkání.
1. MAX VELTHUIJS: ŽABÁK A CIZINEC
Během práce s literárním textem budeme pracovat s tématy rasismus, xenofobie, mezilidské vztahy, hodnoty,
odvaha, poselství, tolerance. Během práce by mělo dojít k osobnostnímu rozvoji, socializaci, spolupráci a
vytváření vztahů ve skupině, tvořivosti a samostatnému myšlení, řešení problémů a prevenci šikany.
2. O ZELENÉM PRASÁTKU
Cílem práce s literárním příběhem je ukázat na důležitost kamarádství, zodpovědnost za své jednání, rozvoj
komunikace, spolupráce, postavení se bezpráví. Práce s plošnou loutkou.
Během práce s literárním textem se bude pracovat s tématy: kamarádství, zodpovědnost za své jednání, rozvoj
komunikace, spolupráce, postavení se bezpráví, umění se rozhodnout.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4922
MSMT-15649/2016-1-566
24.10.2016, 08.30 - 11.30 31.10.2016, 08.30 - 11.30
Brno, Hybešova 15
PaedDr. Marie Pavlovská Ph.D.
Uzávěrka přihlášek: 17.10.2016
1 000 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Přírodovědné / Environmentální výchova

Les jako zdroj pro environmentální vzdělávání se zaměřením na výtvarné
aktivity
Stěžejním vzdělávacím záměrem je obeznámení účastníků semináře s lesem, jako s prostředím, který nám
poskytuje nepřeberné množství námětů, nápadů a možností, prostřednictvím kterých lze v podmínkách MŠ,
1. st. ZŠ a ŠD uskutečňovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
Teoretická část seznamuje účastníky s východisky, které vycházejí z 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.
S sebou: malá zavařovací sklenice, 3 – 5 dřevěných kostek, tavící pistole (chcete-li mí svou vlastní), noviny,
kulatá krabička od tavených sýrů, malé nůžky (nejlépe na nehty), ruličky od toaletního papíru a papírových
utěrek (cca 10 ruliček malých a 2 velké), uzavíratelnou (nejlépe plastovou) krabičku na odnesení některých
výrobků, které budou s největší pravděpodobností ještě mokré, ručník na ruce
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4877
MSMT-1549/2015-1-163
Termín konání:
17.10.2016, 09.00 - 13.30
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor:
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 10.10.2016
700 Kč
Kontaktní osoba:
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Společenské vědy / Etická výchova

Připravujeme Martinskou slavnost
Seminář bude rozdělen do těchto částí:
Úvod – co je to Martinská slavnost, duchovní pozadí slavnosti, program Martinské slavnosti i s různými
variacemi programu dle počtu dětí, rodičů a veřejnosti, finančních možností, zkušeností organizátorů.
Příprava Martinské slavnosti s dospělými a s dětmi
Realizace Martinské slavnosti s dospělými a dětmi
Doznívání Martinské slavnosti dospělí a při výchovně-vzdělávací práci s dětmi v MŠ
Praktická výroba papírové lucerničky na slavnost – ukázka a návod na výrobu lucerničky, práce všech
účastníků semináře na zhotovení své lucerničky
Fotodokumentace slavností autorky, ukázka lucerniček, nabídka knih, písní, básní, přísloví k dané slavnosti.
Prostor pro dotazy, diskusi.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4920
MSMT-29716/2014-1-819
13.10.2016, 08.30 - 15.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Iva Tomášková
Uzávěrka přihlášek: 06.10.2016
1 000 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Umění a kultura / Taneční a pohybová výchova

Country tance, line dances, skotské a řecké tance
Komplex tří seminářů zaměřených na výuku country tanců, line dances, skotských a řeckých tanců
1. seminář zaměřený na výuku country tanců
4 hod.
2. seminář zaměřený na výuku line dances
4 hod.
3. seminář zaměřený na výuku skotských a řeckých tanců
4 hod.
•
nácvik taneční chůze a správného držení těla
•
nácvik přeměnného, poskočného a polkového kroku
•
nácvik vnímání tanečního rytmu
•
nácvik základních tanečních figur (zátočky, do-si-do, see saw, swing, průplet a další
•
nácvik prostorové orientace
•
nácvik jednoduchých tanců v různých tanečních formacích – velký kruh, malé kroužky, malá a velká
čtverylka, řady, zástupy
Lze se přihlásit na celý blok za 1.050 Kč – účastník získá osvědčení nebo na jeden/dva ze tří kurzů za 350/700
Kč – účastník získá potvrzení o účasti.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4889
MSMT-11018/2016-1-370
Termín konání:
18.10.2016 - 01.11.2016, 15.00 - 19.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Ivan Bartůněk
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 11.10.2016
1 050 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Umění a kultura / Výtvarná výchova

Tvoření ve školní družině
Poznáváme jednoduché i složitější výtvarné techniky. Budeme zapouštět barvy, tisknout, mačkat papír i
razítkovat. Ukážeme si a vyzkoušíme kombinovat papír, karton i přírodniny s barvami podzimu. Netradičně vše
zarámujeme a vytvoříme tím podzimní obrázky.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4918
MSMT-17775/2014-1-598
10.10.2016, 08.30 - 11.30
Brno, Hybešova 15
Radka Drlíková
Uzávěrka přihlášek: 03.10.2016
600 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Umění a kultura / Výtvarná výchova

Témata v keramice
Vaše tvorba bude na pomezí řemeslně - sochařském. Tvoření z hlíny je velmi příjemné. Žáci a studenti s hlínou
pracují rádi. Dotyk s hlínou uklidňuje, uzemňuje a přináší radost. Snaha pochopit principy živelných proměn
měkké tvárné hlíny ve zvonivý předmět je současně velmi pozoruhodnou cestou k poznávání přírodních
procesů.
Kurz je koncipován tak, aby vás seznámil s různými způsoby, jak se dá udělat nevšední interiérový objekt, který
je možné dále osadit živými rostlinami. Budeme pracovat s různě barevnými hlínami, které budeme dekorovat
plasticky, engobami, sklem i glazurami a oxidy kovů. Objekty, nádoby a misky budeme vytvářet pomocí různých
technik: modelování, lepení kousků, práce s plátem, formou, pomocí deformování a protrhávání i na hrnčířském
kruhu. Během poslední lekce si osadíme jednu vámi vybranou misku nevšedním způsobem inspirovaným
japonskou technikou kusamono.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4919
MSMT-16403/2015-1-557
Termín konání:
10.10.2016, 14.00 - 17.00 17.10.2016, 14.00 - 17.00 24.10.2016, 14.00 - 17.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. art. Olga Fryčová Hořavová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 28.09.2016
1 800 Kč
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

Umění a kultura / Výtvarná výchova

Výtvarná dílna – Malovaný svět
Seminář je zaměřen na inspiraci učitelů MŠ, 1. stupně ZŠ a výtvarných kroužků. Inspirace spočívá v tom, jak
pro děti udělat výtvarnou výchovu hrou, jak je bez zábran a předsudků naučit používat různé materiály, různé
techniky, různá témata a různé formáty.
Již děti od tří let se mohou výtvarně rozvíjet za pomoci environmentální i výtvarné činnosti a na základě
osobního prožitku. Pan učitel Bartoš si nedává jako cíl naučit děti zobrazit realitu, ale snaží se, aby děti
zobrazily podstatu viděného. Tak se jejich tvorba stává křehkou a čistou. Často zapojuje do tvorby pohybovou a
dramatickou výchovu.
Tento výtvarný program má téma Vinobraní a budeme jej prožívat jako malbu, modelování a další techniky za
pomocí houby na nádobí, hřebínků, odpadového papíru, barvami, rukama i vlastním tělem … tedy materiálem,
který je všude kolem nás.
Vinobraní pro MŠ
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4921
MSMT-36390/2015-1-953
17.10.2016, 08.30 - 11.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Libor Bartoš
Uzávěrka přihlášek: 10.10.2016
650 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Umění a kultura / Výtvarná výchova

Stoletý kalendář - podzim
Seminář Stoletý kalendář je plný pranostik a přísloví k jednotlivým měsícům s jejich stručnou charakteristikou.
Každý měsíc je doplněn o lidové zvyky, které se udržují na mnoha místech do dnešní doby. Součástí semináře
je představení knihy (CD) – příručky pro učitele.
V první části semináře se seznámí účastníci stručně s lidovými tradicemi v daném období, ve druhé části s
různými druhy výtvarných technik a činností s názornou ukázkou dětských prací k tématu.
Třetí část je věnována zhotovení praktického výrobku z přírodních i odpadových materiálů.
Podzim a Mikuláš
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4923
MSMT-17775/2014-1-598
31.10.2016, 14.00 - 17.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Hana Burianová
Uzávěrka přihlášek: 24.10.2016
650 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Učitel a stres
Seminář je určen pro pedagogické pracovníky. Seznamuje je s problematikou stresu, jeho důsledky na zdraví
učitele a na jeho pracovní aktivitu. Seminář je zaměřen na sebepoznávání vlastních stresorů a snaží se rozšířit
učiteli povědomí o preventivních protistresových opatřeních.
Cílem semináře je účastníky seznámit s obecnými zákonitostmi stresu, s jeho projevy a důsledky na chování,
prožívání, pracovní aktivitu a mezilidské vztahy. Seminář účastníkům přináší podněty pro zamyšlení nad
vlastními stresory a způsoby reakcí. Přispívá k rozšíření klíčových kompetencí učitele v oblasti zkvalitnění
pedagogické a výchovné práce tím, že nabízí učiteli široký repertoár preventivních opatření proti stresu.
Součástí semináře jsou také základy asertivního chování a jednání jako jedna z forem předcházení konfliktů v
komunikaci.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4866
MSMT-10708/2014-1-374
Termín konání:
22.09.2016, 13.00 - 18.00
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor:
Mgr. Renata Abrahamová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 15.09.2016
750 Kč
Kontaktní osoba:
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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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:
4646
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

Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Třída plná pohody I.
Seminář obsahuje úvod do teorie skupinové dynamiky ve třídě, hry a cvičení pro výchovu dětí v MŠ a k dobrým
mezilidským vztahům, ke spolupráci, k prosociálnímu jednání. Součástí obsahové stránky jsou i hry a cvičení
pro prevenci sociálně-patologických jevů, jejichž účinnost byla ověřena odbornou praxí. Výzkum na prestižních
vědeckých pracovištích dospěl k výsledkům, které dokazují, že nejdůležitější věková hranice pro formování
lidské osobnosti a základ dovedností je mezi 3 – 7 rokem života. Je to období, ve kterém převážná většina dětí
dochází do mateřské školy. (Projekt GEO, Universita of Minnesota, Universita of Washington, projekt NSF,
apod.).
Děti přicházejí z prostředí, které rozvíjí jejich osobnost od věku batolecího, přichází však i mnoho dětí, kde
prostředí je málo, nebo nedostatečně podnětné. V průběhu denního režimu mateřské školy se snaží vyučující
všechny disproporce odstranit.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4895
MSMT-38789/2014-1-1011
Termín konání:
21.09.2016, 08.30 - 12.30
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor:
Mgr. Alena Vlková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 16.09.2016
750 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511
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Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Třída plná pohody II.
Seminář navazuje na obsahovou stránku semináře Třída plná pohody I. Rozšiřuje škálu poznatků a dovedností
k vytváření a upevňování schopností jedince začlenit se do kolektivu, spolupracovat s ostatními členy kolektivu,
být vnímán kolektivem jako jeho pozitivní součást. Výzkum na prestižních vědeckých pracovištích dospěl k
výsledkům, které dokazují, že nejdůležitější věková hranice pro formování lidské osobnosti a základ dovedností
je mezi 3 – 7 rokem života. Je to období, ve kterém převážná většina dětí dochází do mateřské školy.(Projekt
GEO, Universita of Minnesota, Universita of Washington, projekt NSF apod.). Děti přicházejí z prostředí, které
rozvíjí jejich osobnost od věku batolícího. Přichází však z prostředí, které je velmi různorodé. Mnoho dětí i z
prostředí, které je málo, nebo nedostatečně podnětné. V průběhu denního režimu mateřské školy se snaží
vyučující všechny disproporce odstranit.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4896
MSMT-38789/2014-1-1011
Termín konání:
21.09.2016, 13.00 - 17.00
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor:
Mgr. Alena Vlková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 16.09.2016
750 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511

Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Výchovné vedení dětí předškolního věku v rodině a mateřské škole
Seminář pro pedagogické pracovníky MŠ zaměřený na téma výchovy, výchovného vedení dětí dané věkové
skupiny v rodině i MŠ z pohledu psychologa.
Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou výchovy, výchovného vedení u dětí předškolního věku.
Napomoci k orientaci mezi výchovnými styly současné doby. Seznamuje s možnostmi výchovného vedení i
pedagogické intervence, čímž podporuje kompetence pedagogických pracovníků a přispívá k harmonickému
rozvoji dětí v období vývojově významném.
Určeno pro pedagogické pracovníky MŠ
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: učitelé všeobecných předmětů
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4945
MSMT-10708/2014-1-374
29.09.2016, 13.30 - 18.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Ivana Huková
Uzávěrka přihlášek: 22.09.2016
600 Kč
Mgr. Ivo Prokeš, e-mail: prokes@sssbrno.cz, tel. 543 426 037

- 21 -

Provoz a řízení

Souhrn hygienických požadavků pro školní jídelny
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
Seminář je určen pro vedoucí školních jídelen a hlavní kuchaře. Přednáška je mimo jiné zaměřena na
hygienické požadavky stravovacího provozu.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4910
neakreditováno
Termín konání:
20.09.2016, 13.30 - 17.30
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Bc. Jarmila Čožíková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 13.09.2016
750 Kč
Kontaktní osoba:
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Provoz a řízení

Základy projektového řízení a myšlení
Obsah semináře:
• Východiska projektového řízení a myšlení: koordinace, řízené činnosti, termíny, cíle, náklady a zdroje, rizika,
mezioborový přístup
• Logika projektového myšlení: přínosy, cíle, výstupy, činnosti, vstupy, zdroje
• Cíle projektového řízení – splnění parametrů ve třech dimenzích: věcné („co“), časové („kdy“), nákladové („za
kolik“)
• Nástroje a pomůcky: strategické plánování, SMART cíle, SWOT analýza
• Cíle projektového přístupu: zpřehlednit a zpřesnit, získat ucelené informace o zdrojích (včetně časových) a
kvalitě, možnost měnit průběh v případě nutné změny, dosažení požadovaných cílů
• Strategické plánování nejen pro projekt
• Lidé v projektu – komunikace a spolupráce, mechanismy fungování skupiny
Interaktivní výklad, diskuse a příklady z praxe, případové studie, praktické procvičení na modelových situacích,
reflexe příležitostí ke zlepšení ve vlastním přístupu
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.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4845
MSMT-28166/2015-770
Termín konání:
06.10.2016, 09.00 - 15.30
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Bc. Jana Vávrová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 29.09.2016
1 200 Kč
Kontaktní osoba:
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730, 543 426 044
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Provoz a řízení

Aby dětem ve škole chutnalo
Jak správně dodržovat výživové doporučené dávky, jak dodržet spotřební koš a návod na jeho ruční výpočet.
Účastníci se seznámí s hlavními zásadami pro sestavování jídelníčku, technologickými úpravami pokrmů a
hodnocením jídelníčku v návaznosti na spotřební koš, důležitostí pitného režim a významu živin u dětí
předškolního a školního věku.
Obsahem semináře je hospodaření školní jídelny a zahrnuje kalkulace ceny oběda, stanovení finančních limitů,
hospodaření s finančním limitem a měsíční rekapitulace.
Součástí přednášky je aktuální znění vyhláška MŠMT č. 107/2004 Sb., o školním stravování.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: pracovníci školní jídelny
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4971
neakreditováno
12.10.2016, 13.00 - 17.00
Znojmo, Rudoleckého 25
Bc. Jarmila Čožíková
Uzávěrka přihlášek: 30.09.2016
750 Kč
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 734314348

Provoz a řízení

Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích
Obsah semináře:
• Princip řídící kontroly
• Pověření k řídící kontrole
• Limitovaný a individuální příslib
• Výkon řídící kontroly ve finančních a majetkových operací
• Doklad o provedení řídící kontroly
• Specifika řídící kontroly v různých organizacích
• Řídící kontrola a informační systémy
• Diskuze nad problematikou z praxe
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.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: vedoucí pracovníci
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4846
MSMT-43214/2013-1-1001
18.10.2016, 09.00 - 15.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Michal Hájek
Uzávěrka přihlášek: 11.10.2016
1 150 Kč
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730, 543 426 044
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Provoz a řízení

Aby dětem ve škole chutnalo
Seminář se určen pro všechny zaměstnance školních jídelen. Účastníci se mimo jiné seznámí s hlavními
zásadami pro sestavování jídelníčku, technologickými úpravami pokrmů a hodnocením jídelníčku v návaznosti
na spotřební koš. Důležitým tématem bude také pitný režim a výživa a význam živin u dětí předškolního a
školního věku.
Obsahem semináře je hospodaření školní jídelny a zahrnuje kalkulace ceny oběda, stanovení finančních limitů,
hospodaření s finančním limitem a měsíční rekapitulace.

Informace z této akce využijí pro svoji práci především: pracovníci školní jídelny
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4935
neakreditováno
18.10.2016, 13.30 - 18.00
Brno, Hybešova 15
Bc. Jarmila Čožíková
Uzávěrka přihlášek: 11.10.2016
750 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

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:
4836
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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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:
4860
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

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:
4861
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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Kvalifikační studia

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času – komplexní přímá
pedagogická činnost v zájmovém vzdělá
Vzdělávací program „Studium pedagogiky pro pedagoga volného času“ 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. c) vyhlášky č.
317/2005 Sb. Program je zaměřen na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává
komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. Cílem vzdělávacího programu je získání
základních kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného
času.
Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 17 odst. 1 písm. b), d) a f)
zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností pedagoga volného času.
Studium bude zahájeno 3. února 2017 a ukončeno závěrečnou zkouškou v termínech 29., 30. nebo 31. srpna
2017.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4862
MSMT-1903/2014-1-159
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

Kvalifikační studia

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času – dílčí přímá
pedagogická činnost v zájmovém vzdělávání
Vzdělávací program „Studium pedagogiky pro pedagoga volného času“ 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. d) vyhlášky č.
317/2005 Sb. Program je zaměřen na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí
přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. Cílem vzdělávacího programu je získání základních
kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času.
Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 17 odst. 2 písm. b) zákona č.
563/2004 Sb. k výkonu činností pedagoga volného času.
Studium bude zahájeno 3. února 2017 a ukončeno závěrečnou zkouškou v termínech 29., 30. nebo 31. srpna
2017.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4863
MSMT-1903/2014-1-159
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
4 000 Kč
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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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

