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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.
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.
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

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, 15:15 -16:45
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

Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé
Výklad gramatických a lexikálních jevů bude probíhat frontálně, praktický nácvik gramatických a lexikálních
struktur, stejně tak jako nácvik jednotlivých komunikačních dovedností bude probíhat formou párové či
skupinové práce, nácvik dovednosti psaní pak formou práce individuální. Jednotlivá jazyková témata budou
doplněna konverzačními tématy, např. mé plány na dovolenou, vyprávění o zemi, kde žiji, popis obrazu,
prostorová orientace, vyprávění příběhu, rodina, návštěva lékaře apod., a tématy nácviku písemného projevu,
např. recept na mé oblíbené jídlo, formální dopis (rezervace hotelu), příběh, popis města, ve kterém žiji, apod.

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

Číslo akreditace:
4979
MSMT-15649/2016-1-566
zahájení: 27.09.2016, ukončení: 11.04.2017, 14:15 -16:00
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr. Helena Daňková
Uzávěrka přihlášek: 23.09.2016
3 850 Kč
Anna Skoupá, e-mail: skoupa@sssbrno.cz, tel. 606 030 421
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Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé
Výklad gramatických a lexikálních jevů bude probíhat frontálně, praktický nácvik gramatických a lexikálních
struktur, stejně tak jako nácvik jednotlivých komunikačních dovedností bude probíhat formou párové či
skupinové práce, nácvik dovednosti psaní pak formou práce individuální. Jednotlivá jazyková témata budou
doplněna konverzačními tématy, např. peníze, práce, kariéra, cestování, poznávání nových kultur, škola,
vzdělávání apod., a tématy nácviku písemného projevu, např. vyplňování formuláře, neformální životopis,
žádost o míst – formální dopis, popis bytu, domu, apod.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4980
MSMT-15649/2016-1-566
zahájení: 21.09.2016, ukončení: 04.04.2017, 14:15 -16:00
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr. Helena Daňková
Uzávěrka přihlášek: 16.09.2016
3 850 Kč
Anna Skoupá, e-mail: skoupa@sssbrno.cz, tel. 606 030 421

Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Kurz anglického jazyka pro pokročilé
Výklad gramatických a lexikálních jevů bude probíhat frontálně, praktický nácvik gramatických a lexikálních
struktur, stejně tak jako nácvik jednotlivých komunikačních dovedností bude probíhat formou párové či
skupinové práce, nácvik dovednosti psaní pak formou práce individuální. Součástí kurzu pro pokročilé bude
zařazování náročnějších konverzačních témat, např. nemoci, životní prostředí, popis českých měst, historie,
politika, anglická a americká literatura – podle jazykových schopností a možností účastníků kurzu. Budou
zařazována rovněž náročnější témata nácviku písemného projevu, např. článek do časopisu, recenze filmu,
formální dopis – stížnost, apod.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4981
MSMT-15649/2016-1-566
zahájení: 21.09.2016, ukončení: 04.04.2017, 14:15 -16:00
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr. Veronika Vyskočilová
Uzávěrka přihlášek: 16.09.2016
3 850 Kč
Anna Skoupá, e-mail: skoupa@sssbrno.cz, tel. 606 030 421
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Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Jazykově-metodický kurz AJ pro mírně pokročilé
Kurz bude zaměřen na výuku jazyka, ale zároveň na metodiku výuky, takže je vhodný především pro učitele
anglického jazyka, kteří si potřebují prohloubit a oživit svou znalost AJ a zároveň si rozšířit metodické postupy k
výuce AJ. Z tohoto důvodu je tento kurz vhodný pro šablony. Jazyk se bude vyučovat podle učebnice New
English File Pre-intermediate. Výuka v počtu 60 vyučovacích hodin bude probíhat každý týden v úterý od října
2016 vždy dvě vyučovací hodiny, metodická část výuky může být odučena i v samostatných odpoledních
lekcích. Do kurzu se mohou přihlásit i zájemci, kteří AJ nevyučují, ale potřebují si tento jazyk rozšířit.
Určeno především učitelům AJ, ale i ostatním zájemcům z řad pedagogů i nepedagogů.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4993
MSMT-10708/2014-1-374
zahájení: 04.10.2016, ukončení: 23.05.2017, 15:00 -16:30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Jana Kollárová
Uzávěrka přihlášek: 22.09.2016
4 800 Kč
Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028

Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Jazykově-metodický kurz AJ pro středně pokročilé
Kurz bude zaměřen na výuku jazyka, ale zároveň na metodiku výuky, takže je vhodný především pro učitele
anglického jazyka, kteří si potřebují prohloubit a oživit svou znalost AJ a zároveň si rozšířit metodické postupy k
výuce AJ. Z tohoto důvodu je tento kurz vhodný pro šablony. Jazyk se bude vyučovat podle učebnice New
English File Intermediate. Výuka v počtu 60 vyučovacích hodin bude probíhat každý týden v úterý od října 2016
vždy dvě vyučovací hodiny, metodická část výuky může být odučena i v samostatných odpoledních lekcích. Do
kurzu se mohou přihlásit i zájemci, kteří AJ nevyučují, ale potřebují si tento jazyk rozšířit.
Určeno především učitelům AJ, ale i ostatním zájemcům z řad pedagogů i nepedagogů.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4994
MSMT-10708/2014-1-374
zahájení: 04.10.2016, ukončení: 23.05.2016, 16:40 -18:10
Brno, Hybešova 15
Mgr. Jana Kollárová
Uzávěrka přihlášek: 22.05.2017
4 800 Kč
Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028
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Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Jazykově-metodický kurz AJ pro pokročilé
Tento kurz AJ je již určen zájemcům, kteří mají znalost AJ alespoň na úrovni B1 až B2. Bude se vyučovat podle
učebnice Navigate B1+. V jazykové části kurzu se bude prohlubovat především konverzace a znalost
gramatických jevů. Do kurzu je zahrnuta i metodika, proto může být vhodný pro šablony. Výuka v počtu 60
vyučovacích hodin bude probíhat každý týden ve středu od října 2016 vždy dvě vyučovací hodiny, metodická
část výuky může být odučena i v samostatných odpoledních lekcích. Do kurzu se mohou přihlásit i zájemci, kteří
AJ nevyučují, ale potřebují si tento jazyk rozšířit.
Určeno především učitelům AJ, ale i ostatním zájemcům z řad pedagogů i nepedagogů.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4995
MSMT-10708/2014-1-374
zahájení: 05.10.2016, ukončení: 24.05.2017, 15:45 -17:15
Brno, Hybešova 15
Jana Kubrická Ph.D.
Uzávěrka přihlášek: 22.09.2016
4 800 Kč
Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028

Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Jazykově-metodický kurz AJ pro pokročilé
Tento kurz je určen zájemcům o prohlubování znalosti anglického jazyka, kteří už jsou na vysoké znalosti AJ,
ale potřebují si prohloubit a oživit své znalosti, které by měly být alespoň na úrovni B2 až C1. Jako gramatický
základ slouží učebnice New English File Upper-Intermediate, Unit 3A. Do kurzu je zahrnuta i metodika, proto
může být vhodný pro šablony. Výuka v počtu 60 vyučovacích hodin bude probíhat každý týden ve čtvrtek od
října 2016 vždy dvě vyučovací hodiny, metodická část výuky může být odučena i v samostatných odpoledních
lekcích. Do kurzu se mohou přihlásit i zájemci, kteří AJ nevyučují, ale potřebují si tento jazyk rozšířit.
Určeno především učitelům AJ, ale i ostatním zájemcům z řad pedagogů i nepedagogů.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4996
MSMT-10708/2014-1-374
zahájení: 06.10.2016, ukončení: 25.05.2017, 14:30 -16:00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Radek Vogel Ph.D.
Uzávěrka přihlášek: 22.09.2016
4 800 Kč
Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028
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Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Jazykově-metodický kurz AJ pro mírně pokročilé
Kurz bude zaměřen na výuku jazyka, ale zároveň na metodiku výuky, takže je vhodný především pro učitele
anglického jazyka, kteří si potřebují prohloubit a oživit svou znalost AJ a zároveň si rozšířit metodické postupy k
výuce AJ. Z tohoto důvodu je tento kurz vhodný pro šablony. Jazyk se bude vyučovat podle učebnice New
English File Pre-intermediate (od začátku). Výuka v počtu 60 vyučovacích hodin bude probíhat každý týden ve
čtvrtek od října 2016 vždy dvě vyučovací hodiny, metodická část výuky může být odučena i v samostatných
odpoledních lekcích. Do kurzu se mohou přihlásit i zájemci, kteří AJ nevyučují, ale potřebují si tento jazyk
rozšířit.
Určeno především učitelům AJ, ale i ostatním zájemcům z řad pedagogů i nepedagogů.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4997
MSMT-10708/2014-1-374
zahájení: 06.10.2016, ukončení: 25.05.2017, 16:05 -17:35
Brno, Hybešova 15
Mgr. Radek Vogel Ph.D.
Uzávěrka přihlášek: 22.09.2016
4 800 Kč
Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028

Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé
Tento kurz je určen pro zájemce, kteří si potřebují prohloubit své jazykové znalosti na úrovni A1 až A2, bude
vyučován od učebnice New English File Elementary až New English File Pre-intermediate. Nebude se zde
vyučovat metodika. Kurz bude probíhat každou středu od října 2016 dvě vyučovací hodiny.
Určeno všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4999
MSMT-15649/2016-1-566
zahájení: 05.10.2016, ukončení: 24.05.2016, 15:00 -16:30
Brno, Hybešova 15
Ing. Magdaléna Benčíková
Uzávěrka přihlášek: 22.09.2016
4 400 Kč
Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028
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Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé
Tento kurz je určen pro zájemce, kteří již mají probranou základní úroveň knihy, např. New English File
Elementary a začátky z učebnice New English File Pre-intermediate a chtějí pokračovat v této učebnici dále.
Kurz bude zaměřen i na konverzaci, která se bude týkat témat z probrané látky a každodenní činnosti. Nebude
se zde vyučovat metodika. Kurz bude probíhat každou středu od října 2015 dvě vyučovací hodiny.
Určeno všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5000
MSMT-15649/2016-1-566
zahájení: 05.10.2016, ukončení: 24.05.2017, 16:30 -18:00
Brno, Hybešova 15
Ing. Magdaléna Benčíková
Uzávěrka přihlášek: 22.09.2016
4 400 Kč
Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028

Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé
Tento kurz je určen pro studenty pokročilejší, kteří si chtějí procvičit a prohloubit své znalosti. Lekce jsou
zaměřeny na konverzaci, avšak drží se gramatického základu od vyšších lekcí učebnice New English File
Pre-Intermediate, ve které se bude pokračovat. Nebude se zde vyučovat metodika. Kurz bude probíhat každý
čtvrtek od října 2016 dvě vyučovací hodiny.
Určeno všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5001
MSMT-15649/2016-1-566
zahájení: 06.10.2016, ukončení: 25.05.2017, 15:00 -16:30
Brno, Hybešova 15
Ing. Magdaléna Benčíková
Uzávěrka přihlášek: 22.09.2016
4 400 Kč
Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028
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Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Kurz AJ pro začátečníky
Tento kurz je určen pro věčné začátečníky, kteří už ale mají za sebou rok výuky v učebnici New English File
Elementary, podle jejíhož gramatického základu se bude vyučovat. Dle přihlášených zájemců se určí, od které
lekce. Nebude se zde vyučovat metodika. Kurz bude probíhat každý čtvrtek od října 2016 dvě vyučovací hodiny.
Určeno všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5002
MSMT-15649/2016-1-566
zahájení: 06.10.2016, ukončení: 25.05.2017, 16:30 -18:00
Brno, Hybešova 15
Ing. Magdaléna Benčíková
Uzávěrka přihlášek: 22.09.2016
4 400 Kč
Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028

Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé
Výborně hodnocený kurz Mgr. Zlatky Zbořilové.
Plánovaný začátek 4. 10. 2016 - přihlášeným bude upřesněno.
Vstupní úroveň znalostí: gramatika a slovní zásoba na úrovni B1
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5026
MSMT-15649/2016-1-566
Termín konání:
zahájení: 04.10.2016, ukončení: 30.06.2017, 16:05 -17:35
Místo konání:
Vyškov, Brněnská 7
Lektor:
Mgr. Zlatka Zbořilová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 03.10.2016
4 040 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
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Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Kurz AJ pro začátečníky
Výborně hodnocený kurz Mgr. Zlatky Zbořilové.
Plánovaný začátek 5. 10. 2016 - přihlášeným bude upřesněno.
Vstupní úroveň znalostí: A1 - A2 (základní komunikativní fráze, osobní zájmena, číslovky 1- 1000,
přivlastňovací zájmena, mn. číslo, dny v týdnu, přít. čas prostý)
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5027
MSMT-15649/2016-1-566
Termín konání:
zahájení: 05.10.2016, ukončení: 30.06.2017, 16:05 -17:35
Místo konání:
Vyškov, Brněnská 7
Lektor:
Mgr. Zlatka Zbořilová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 04.10.2016
4 040 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873

Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Výuka AJ s podporou ICT - metodický seminář ve spolupráci s U. S.
Embassy Prague
Vzdělávací akce je zaměřena na rozvoj metodických a jazykových kompetencí učitelů angličtiny. Důvodem pro
organizování tohoto semináře je zjištění, že i když se v posledních letech na českých školách zvyšuje
vybavenost ICT technologiemi, učitelé nejsou dostatečně připraveni na jejich využívání efektivním způsobem.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: učitelé cizích jazyků
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4933
cizí akreditace
06.10.2016, 09.00 - 16.00
Brno, Hybešova 15
Jeffrey Kuhn
Uzávěrka přihlášek: 30.09.2016
0 Kč
Mgr. Zuzana Burešová, e-mail: buresova@sssbrno.cz, tel. 543 426 062
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Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Výuka AJ s podporou ICT - metodický seminář ve spolupráci s U. S.
Embassy Prague
Vzdělávací akce je zaměřena na rozvoj metodických a jazykových kompetencí učitelů angličtiny. Důvodem pro
organizování tohoto semináře je zjištění, že i když se v posledních letech na českých školách zvyšuje
vybavenost ICT technologiemi, učitelé nejsou dostatečně připraveni na jejich využívání efektivním způsobem.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: učitelé cizích jazyků
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4972
cizí akreditace
07.10.2016, 09.00 - 16.00
Brno, Hybešova 15
Jeffrey Kuhn
Uzávěrka přihlášek: 29.09.2016
0 Kč
Mgr. Zuzana Burešová, e-mail: buresova@sssbrno.cz, tel. 543 426 062

Humanitní / Cizí jazyky / Němčina

Kurz německého jazyka pro začátečníky
Kurzy německého jazyka jsou koncipovány na základě potřeb současné situace ve výuce cizích jazyků.
Vzhledem k možnosti nejrůznějších forem spolupráce s rakouskými školami, ať už v rámci aktivit financovaných
z fondů EU či partnerství mezi jednotlivými školami se jeví znalost němčiny jako výrazný vklad a přínos českých
škol do jednotlivých projektů
Účastníci by měli získat základní pravopisné, gramatické a lexikální znalosti, které jim umožní základní
komunikaci v německém jazyce. Vstupní úroveň účastníků je A0 až A1. Výstupní úroveň se předpokládá A1
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5017
MSMT-7869/2015-1-352
Termín konání:
zahájení: 05.10.2016, ukončení: 14.06.2017, 15:00 -16:30
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Mgr. Barbora Winklerová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 30.09.2016
4 500 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Humanitní / Cizí jazyky / Francouzština

Francouzština pro začátečníky
Kurz francouzštiny pro začátečníky je koncipován na základě aktuálních potřeb znalosti cizích jazyků, přičemž
je kladen stále větší důraz na znalost i jiného cizího jazyka než anglického. Francouzština, úřední jazyk několika
zemí Evropy, jednací jazyk EU, se stává stále častější volbou našich pedagogů.
Cílem jednoročního kurzu pro začátečníky je zvládnutí základů jazyka, schopnost dohovořit se v hlavních
životních situacích a správná francouzská výslovnost, která by měla být již od počátků důležitou částí výuky.
Vstupní úroveň přihlášených pedagogů se předpokládá A 0, výstupní za první rok studia alespoň přiblížení se
úrovni A 1, výborným výsledkem by bylo dosažení úrovně A 1.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5003
MSMT-29716/2014-1-819
zahájení: 06.10.2016, ukončení: 01.06.2017, 16:00 -18:00
Znojmo, Rudoleckého 25
Mgr. Dana Škapová
Uzávěrka přihlášek: 29.09.2016
4 500 Kč
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

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.
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
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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.
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

Přírodovědné / Přírodověda, Biologie

Hry, nápady a náměty s přírodovědným zaměřením
Hlavním cílem vzdělávací akce je nabídka nejrůznějších metod a ukázek praktických činností. Potřebné
informace, které mohou pedagogičtí pracovníci využít ve výuce, získají prostřednictvím výkladu, pracovních listů
a názorných ukázek pro využití v hodinách prvouky, přírodovědy, v přírodovědném kroužku.
Pedagogové si prostřednictvím tohoto semináře rozšíří pestrou nabídku činností, které byly vyzkoušené a
ověřené v praxi a dále podporují nejen aktivitu, zájem a motivaci dětí do další práce, ale i kladný vztah k přírodě
a životu kolem nás.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5025
MSMT-28166/2015-770
Termín konání:
08.11.2016, 08.00 - 12.00
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Růžena Stará
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 01.11.2016
550 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Školní metodik prevence na škole
Cílem semináře je přiblížit účastníkům funkci školního metodika prevence, seznámit účastníky s legislativou, se
základními pojmy a úkoly vyplývajícími z funkcí metodika, s tvorbou minimálního preventivního programu.
Seminář je určen školním metodikům prevence 1. i 2. stupně ZŠ, SŠ a speciálních škol.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: metodici prevence
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5034
MSMT-1903/2014-1-159
03.10.2016, 09.00 - 13.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Helena Adamusová
Uzávěrka přihlášek: 27.10.2016
900 Kč
Mgr. Ivo Prokeš, e-mail: prokes@sssbrno.cz, tel. 543 426 037

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Individuální vzdělávací plán krok za krokem I.
Problematika individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP) je stále frekventovaným jevem při vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Péče o tyto děti nabývá na významu jednak pro stále vzrůstající
počet zdravotně handicapovaných dětí, žáků a studentů, jednak kvůli předcházení školnímu selhání, neúspěchu
a s tím často spojeném výskytu sociálně patologických jevů. Požadavkem doby je maximalizace jejich
vzdělávacích příležitostí s co nejširším zapojením handicapovaných do vzdělávacího procesu každého typu
školy.
Cílem semináře je seznámit pedagogy s problematikou tvorby IVP pro žáky s SVPU za účelem jejich integrace
mezi intaktní populaci, poskytnout kompetence k orientaci v problematice a vybavit je odpovídajícími
dovednostmi, na jejichž základě budou schopni vytvořit smysluplný a kvalitní IVP pro všechny skupiny žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, zejména pro žáky a studenty s vývojovými poruchami učení.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5036
MSMT-10708/2014-1-374
Termín konání:
10.10.2016, 08.30 - 13.30
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Mgr. Libor Mikulášek
Mgr. Hana Burgetová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 05.10.2017
850 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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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:
4817
MSMT-1903/2014-1-159
18.10.2016, 12.30 - 17.30
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

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Didaktika využití ICT ve speciální pedagogice
Cílem semináře je zprostředkovat účastníkům postupy, návody a inspiraci pro využití zajímavých metodických
nástrojů ve výuce s využitím ICT.
Obsah:
1. Výběr vhodných dotykových zařízení pro využití ve speciální pedagogice.
2. Využití dotykových zařízení při diagnostice.
3. Zdroje materiálů pro dotyková zařízení. Posouzení jejich kvality a využitelnosti.
4. Aplikace vhodné pro žáky se SVP. Účastníci se seznámí s dostupnými aplikacemi pro různé oblasti SVP.
5. Multimediální funkce dotykových zařízení a jejich využití ve speciální pedagogice.
6. Využití dotykových zařízení při přípravě učitele a asistenta pedagoga na práci s žáky se SPU.
7. Doporučené zdroje materiálů a servery, včetně doporučení.
Doporučujeme na seminář přinést vlastní tablet se založeným účtem. V případě nutnosti lze tablet zapůjčit na
SSŠ Brno.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5010
MSMT-38789/2014-1-1011
Termín konání:
19.10.2016, 14.00 - 18.15
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Ing. Ludmila Brestičová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 13.10.2016
900 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / Management

Prevence korupčního jednání
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.
- právní rámec
- druhy korupce
- předcházení korupci
- korupce a výběrová řízení
- korupce při nakládání majetkem školy
- preventivní opatření ve smlouvách dodavateli
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. 543 426 044, 734 314 348

Oborové / Management

Práva a povinnosti ředitele školy v kostce
Cílem semináře je seznámit vedoucí pracovníky školy s přehledem práv a povinností ředitele školy v
jednotlivých oblastech práva, se základními povinnostmi ředitele školy jako zaměstnavatele v časové a logické
posloupnosti, následně rozpracovanými do systému interních směrnic školy.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4950
MSMT-38789/2014-1-1011
16.11.2016, 09.00 - 14.30
Brno, Hybešova 15
PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D.
Uzávěrka přihlášek: 08.11.2016
700 Kč
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 543 426 044, 734 314 348
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Oborové / ICT

Využití ICT pro asistenta pedagoga
Doplňkové vzdělávání v oblasti využití ICT pro asistenty pedagoga, kteří tuto činnost již vykonávají nebo se na
výkon této funkce připravují.
Obsah:
1. Přehled možností využití ICT asistentem pedagoga při jeho práci.
2. Využití ICT zařízení při přímé pedagogické činnosti s žáky.
3. Využití ICT při nepřímé činnosti v oblasti přípravy na výuku.
4. Výběr vhodných dotykových zařízení.
5. Typy podpůrných materiálů.
6. Přehled efektivních vyučovacích metod pro začlenění žáka s postižením do práce třídy s využitím ICT.
7. ICT jako motivační prostředek.
8. ICT jako komunikační prostředek.
9. Internetové zdroje informací pro asistenty pedagoga.
10. Stručné seznámení s informačním systémem školy a možnostmi využití systému asistentem pedagoga.
Možnosti práce v LMS Moodle.
11. Zdroje materiálů pro oblast SVP. Materiály pro výuku.
12. Využití PC v oblasti speciální pedagogiky.
13. Dotyková zařízení a jejich možnosti.
Výuka probíhá v počítačové učebně, každý účastník má k dispozici počítač.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: asistenti pedagoga
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5015
MSMT-1412/2016-1-156
zahájení: 08.12.2016, ukončení: 09.12.2016, 13:00 -17:15
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 02.12.2016
1 500 Kč
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

Začínáme s tabletem – základní funkce a použití
Seminář Začínáme s tabletem – základní funkce a použití je zaměřen na ty uživatele, kteří se nově seznamují
se svým mobilem či tabletem a chtějí na praktických ukázkách projít společně základy práce v chytrých
telefonech a tabletech a dále využít ve své práci pedagoga pro zvýšení zájmu a motivace žáků ve vyučování.
Účastník bude v průběhu pětihodinového kurzu prakticky proveden základními kroky a funkcemi dotykových
zařízení tak, aby je byl schopen používat na běžné úrovni a v budoucnu byl nadále schopen navázat na
pokročilejší techniky v rámci dalších tematicky zaměřených vzdělávacích akcí.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4986
MSMT-17775/2014-1-598
Termín konání:
04.10.2016, 13.00 - 17.00
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Mgr. Ivana Křístelová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 27.09.2016
750 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Oborové / ICT

Využití mobilních dotykových zařízení ve výuce
Cílem semináře je předat zajímavé a nové podněty pro efektivnější využití mobilních dotykových zařízení ve
školách. Obsah tohoto semináře je zaměřen především na praktický nácvik ovládání mobilních dotykových
zařízení dle jednotlivých typů - tablety, notebooky, mobilní telefony, netbooky.
Doporučujeme na seminář přinést vlastní dotykové zařízení se založeným účtem. V případě nutnosti lze zapůjčit
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

Oborové / ICT

Interaktivní tabule ve výuce I.
Obsah semináře:
- Seznámení s principy práce s interaktivní tabulí ve vyučování, srovnání technologií a autorského software,
licenční politika.
- Možnosti interaktivních tabulí – funkce, ovládací prvky, návody na použití.
- Praktická cvičení – využití vytvořených výukových materiálů, možnosti vytváření vlastních výukových
materiálů, propojení s interaktivní tabulí.
Výuka probíhá v počítačové učebně, každý účastník má k dispozici počítač včetně SW pro práci s interaktivní
tabulí.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5006
MSMT-36390/2015-1-953
Termín konání:
05.10.2016, 14.00 - 18.45
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Ing. Ludmila Brestičová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 29.09.2016
1 000 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

ICT ve výuce finanční gramotnosti
Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi využití tabulkových kalkulátorů při výuce finanční
gramotnosti. Součástí jsou jednoduché příklady z oblasti finančního hospodaření domácnosti, porovnání cen
výrobků, praktické výpočty nákladů a základní finanční funkce.
Výuka probíhá v počítačové učebně, každý účastník má k dispozici počítač.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5007
MSMT-1412/2016-1-156
06.10.2016, 13.00 - 17.15
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 30.09.2016
900 Kč
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

Microsoft Windows 10
Cílem semináře je naučit pedagogické pracovníky nastavit a ovládat počítač nebo tablet s operačním systémem
Microsoft Windows 10 a získat přehled o dostupných programech pro počítače a tablety s OS Microsoft
Windows 10 a získat inspiraci pro jejich praktické využití.
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
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Oborové / ICT

Tablet jako pomocník učitele
Cílem této vzdělávací akce je seznámit pedagogické pracovníky s možností využití malého přenosného
počítače – tabletu jako pomocníka učitele a získání přehledu dostupných programů pro tablety a inspiraci pro
jejich využití v každodenní výuce žáků.
Používání tabletů vede k rozšíření základních dovedností žáků, zpestření výuky, motivaci a podněcování k práci
s moderními technologiemi 21. století, bez jejichž znalosti ovládání by žáci nebyli vybaveni klíčovou kompetencí
této doby práci s moderní technikou.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4987
MSMT-38789/2014-1-1011
Termín konání:
18.10.2016, 13.00 - 17.00
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Mgr. Ivana Křístelová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 11.02.0016
750 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Oborové / ICT

Kreativní tvorba pro učitele všech aprobací
Seminář je zaměřen na použití interaktivní tabule a nabídku nových inspirací pro přípravu materiálů pro výuku.
1. část
- Současné možnosti vytváření jednoduchých výukových materiálů a testů. Ukázky hotových materiálů
určených pro práci se žákem – procvičování, upevňování učiva, zpětná vazba, didaktická hra. Rozbor
jednotlivých ukázek lektorem – pozitiva, negativa, nové možnosti.
- Metodika tvorby materiálů a testů pro klasická, mobilní a dotyková zařízení. Rozdíly v požadavcích na výukový
materiál – interaktivní cvičení. Zásady tvorby materiálů, zásady tvorby testů.
2. část
- Tvorba výukových materiálů a interaktivních cvičení pomocí online prostředí.
- Zpětná vazba a testování pomocí online aplikací.
- Tvorba didaktických her a aplikací pomocí nástrojů.
- Nástroje sdílení a spolupráce (blog, glog, nástěnky – Linoit, Pinterest).
Celá druhá část bude praktické cvičení: tvorba výukových materiálů, testů, křížovek a cvičení v předvedených
aplikacích.
Výuka 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:
5011
MSMT-11018/2016-1-370
Termín konání:
20.10.2016, 13.00 - 16.00 03.11.2016, 13.00 - 16.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Ing. Ludmila Brestičová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 14.10.2016
1 200 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

Rozšířené základy práce s fotografií
Obsah semináře:
- 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.
- Výuka základů fotografování ve škole. Nastavení přístroje, základní režimy fotografování, fotografování
mobilem. Kompozice, perspektiva a expozice. Praktické cvičení.
- 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).
- Jak prezentovat fotografie v počítači – promítání, PDF promítání, DVD promítání a jejich využití při výuce a
vytváření učebních materiálů.
Výuka 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

Oborové / ICT

Spolupráce koordinátora ICT s vedením školy
Lektorské vystoupení k následujícím tématům:
- ICT pro ředitele škol a účastníky funkčního studia – rozbor oblastí využití ICT ve škole všemi zaměstnanci –
administrativa, učitelé, žáci, spolupráce s koordinátorem a metodikem ICT.
- Funkce ICT koordinátora na škole, metodik a správce sítě.
- ICT plán školy, strategie v oblasti ICT.
- Informační systém školy a webová prezentace – stručné seznámení s různými způsoby realizace informačního
systému školy a možnostmi využití systémů jednotlivými pracovníky školy. Ukázky možností redakčního
systému a různých forem webové prezentace.
- Metody elektronické komunikace a možnosti využití na škole při interní komunikaci a komunikaci s vnějším
prostředím.
- Prezentace školy, způsoby prezentace školy, nástroje prezentace.
- Možnosti využití ICT na škole v různých oblastech (seznámení se současným řešením, software,
internetovými zdroji vhodnými pro management školy).
Výuka probíhá v počítačové učebně, každý účastník má k dispozici počítač.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5028
MSMT-1412/2016-1-156
10.11.2016, 13.00 - 17.45
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 03.11.2016
1 000 Kč
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

OneNote jako školní sešit
Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky s možností využití aplikace OneNote k tvorbě, organizaci
a sdílení poznámek na různých zařízeních včetně dotykových. Naučí se elektronicky ukládat a sdílet prakticky
všechny druhy elektronických poznámek a získají inspiraci pro jejich využití ve své práci.
Výuka 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:
4961
MSMT-16403/2015-1-557
Termín konání:
23.11.2016, 14.45 - 18.45 30.11.2016, 14.45 - 18.45
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Josef Mach
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 16.11.2016
1 500 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

Základní ovládání počítače
Cílem semináře je poskytnout pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, kteří nemají zkušenosti s
používáním počítače, ucelený a systematický úvod, díky kterému se naučí už od začátku využívat počítač
efektivně a bezpečně.
Obsah:
1. Základní popis osobního počítače – základní terminologie a popis komponent.
2. Základní orientace v operačním systému PC – ovládací prvky, základní nastavení, možnosti přizpůsobení.
3. Připojení základních zařízení – tiskárny a další externí zařízení.
4. Organizace dat – složky, soubory (vytváření, přejmenování, ukládání a vyhledání položek).
5. Řešení nejčastějších problémů, chybová hlášení – vysvětlení a možná řešení (co je možné řešit na úrovni
uživatele a na co už je vhodné hledat pomoc odborníka), upozornění na rizika.
6. Počítač v síti z pohledu ochrany dat – antivirové programy, bezpečné chování na internetu z hlediska
ohrožení počítačovými viry.
7. Praktická cvičení.
Výuka 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:
5018
MSMT-15649/2016-1-566
Termín konání:
24.11.2016, 13.00 - 17.15 01.12.2016, 13.00 - 17.15
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Ing. Ludmila Brestičová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 18.11.2016
1 500 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

Odměny a tresty ve školní praxi
Základem vhodného klimatu ve škole jsou pozitivní sociální vazby mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu
a jejich dobrý vztah ke škole. Učitel určuje cíle a obsahy učení, je odpovědný za volbu adekvátních metod a
stanoví rámcová pravidla. V demokratické škole jde o kvalitní nedirektivní partnerský vztah učitele a žáka, který
žákovi napomůže vytvořit si představu o sobě samém. Každý žák je individuální osobnost, nelze žáky vzájemně
srovnávat, ale je potřeba k nim přistupovat jednotlivě. Učitelé jsou často konfrontováni s neočekávanými
událostmi. Nekázeň a drzé chování žáků mohou pedagoga přivést ke zkratkovité a nepřiměřené reakci.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4908
MSMT-29716/2014-1-819
02.11.2016, 09.00 - 14.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Robert Čapek Ph.D.
Uzávěrka přihlášek: 25.10.2016
800 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě
Obsah semináře:
- 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.
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
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Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

Puberta – postrach rodiny i školy
Obsah semináře:
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 / 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
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Zdravý životní styl / Tělesná výchova

Florbal a metodika jeho vyučování na školách
Cílem semináře je zejména zvýšení informovanosti účastníků o moderním a populárním sportu, nabytí
teoretických i praktických poznatků o metodicky správném vyučování florbalu v povinné a nepovinné i zájmové
školní i mimoškolní činnosti.
Výtečně hodnocený seminář k tematice florbalu s jedním z největších odborníků v oblasti – Mgr. Kyselem.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5024
MSMT-29716/2014-1-819
24.10.2016, 09.00 - 14.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Jiří Kysel
Uzávěrka přihlášek: 23.10.2016
1 000 Kč
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873

Umění a kultura / Výtvarná výchova

Využití počítače ve výtvarné výchově
Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky s možnostmi využití moderních médií jako zdrojů inspirace
a využití jako moderního způsobu v oblasti vytváření a prezentace výtvarných děl a umění.
Obsah:
1. Využití internetu – hledání inspirace pro jednotlivé výtvarné činnosti, odkazy na on-line zdroje – internetové
galerie, dějiny umění, prohlídky uměleckých děl v muzeích, galeriích, výstavách, virtuální prohlídky.
2. Software – programy pro tvorbu bitmapové a vektorové grafiky – využití v hodinách výtvarné výchovy.
3. Digitální malba – programy, ukázky tvorby.
4. Umělecká digitální fotografie – programy, ukázky tvorby.
5. Koláže a montáže digitálně.
6. Praktická cvičení.
7. Výměna dobrých praxí.
Seminář probíhá v počítačové učebně, každý účastník má k dispozici počítač.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5008
MSMT-16403/2015-1-557
07.10.2016, 11.00 - 15.15
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 30.09.2016
900 Kč
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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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.
Seminář 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.
S sebou: Oblečení, které můžete umazat, ručník na ruce.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4919
MSMT-16403/2015-1-557
10.10.2016, 14.00 - 17.00 17.10.2016, 14.00 - 17.00 24.10.2016, 14.00 - 17.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. art. Olga Fryčová Hořavová
Uzávěrka přihlášek: 28.09.2016
1 800 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

Umění a kultura / Výtvarná výchova

Výtvarná dílna – Malovaný svět
Téma: Vinobraní pro MŠ
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.
S sebou: pohodlné oblečení, které si můžete umazat, možná gumové rukavice, hřebínek na tvoření, fotoaparát
(chcete-li), ručník na ruce.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4921
MSMT-36390/2015-1-953
Termín konání:
17.10.2016, 08.30 - 11.30
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Libor Bartoš
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 10.10.2016
650 Kč
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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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 / Obecná pedagogika

Osobnost pedagoga
Image jako souhrn představ o lidech, věcech, institucích. Celkový dojem, symboličnost, subjektivní a objektivní
determinace. Faktory image – PVH – pocit vlastní hodnoty, jaký jsem, co chci, co zvládnu, jak reaguji.
Ve vzdělávací činnosti, ale i v prezentaci školy na veřejnosti je profesionalita na základě vědomostí,
soustavného vzdělávání, vystupování a komunikaci prvořadou podmínkou práce každého pedagoga a vytváří
jeho image. Aby pedagog mohl aktivizovat žáky, musí nejdříve aktivizovat sebe.
Seminář je určen pro pedagogické pracovníky všech typů škol a školských zařízení.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4875
MSMT-29716/2014-1-819
03.11.2016, 13.00 - 18.00
Blansko, nám. Svobody 2
PhDr. Hana Jakubcová
Uzávěrka přihlášek: 27.10.2016
700 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

- 29 -

Provoz a řízení

Školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky
Tradiční periodické školení, které povede osoba k tomu certifikovaná a odborně fundovaná, zkušený lektor Ing.
Josef Škoda.
Platnost osvědčení: 3 roky ode dne vystavení.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5020
neakreditováno
16.09.2016, 09.00 - 12.00
Vyškov, Brněnská 7
Ing. Josef Škoda
Uzávěrka přihlášek: 15.09.2016
700 Kč
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873

Provoz a řízení

Školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky
Tradiční periodické školení, které povede osoba k tomu certifikovaná a odborně fundovaná, zkušený lektor Ing.
Josef Škoda.
Platnost osvědčení: 3 roky ode dne vystavení.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4985
neakreditováno
23.09.2016, 09.00 - 12.00
Brno, Hybešova 15
Ing. Josef Škoda
Uzávěrka přihlášek: 22.09.2016
700 Kč
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
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Provoz a řízení

Základy projektového řízení a myšlení
Uvědomíme si, co je to vlastně projekt, a začneme tento pojem vnímat realisticky a bez obav. Popíšeme, čím
projekt začíná, a co je třeba mít po ruce a vědět před samotným začátkem práce. Najdeme využití projektového
postupu a projektového řízení na školách. Odpovíme si na otázku, kdy se hodí. Některé z principů projektového
řízení mají uplatnění např. při plánování a nastavení spolupráce v týmu.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4845
MSMT-28166/2015-770
06.10.2016, 09.00 - 15.30
Brno, Hybešova 15
Bc. Jana Vávrová
Uzávěrka přihlášek: 29.09.2016
1 200 Kč
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 543 426 044, 734 314 348

Provoz a řízení

Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací I.
Obsah semináře:
1. Tvorba a účtování fondů v příspěvkových organizacích.
Fondy tvořené ze zlepšeného výsledku hospodaření.
Fondy tvořené z nákladů.
Tvorba a použití rezervních fondů.
Fond odměn.
Fond investic.
Fond kulturních a sociálních potřeb.
Tvorba fondů z darů.
Zdaňování tvorby a čerpání fondů podle ZDP.
Dotazy a diskuse ke složitějším problémům.
Anotace semináře podle úpravy platné v roce 2016.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
55978
MSMT-17775/2014-1-598
07.10.2016, 09.00 - 13.00
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Ing Olga Hanzlová
Uzávěrka přihlášek: 30.09.2016
770 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Provoz a řízení

Daně ze závislé činnosti
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2016
-komu je příjem vyplácen
-daňový rezident, nerezident
-jaký příjem je vyplácen
-rozdělení příjmů ze závislé činnosti
-příjmy od daně osvobozené
-příjmy, které nejsou předmětem daně
-jak bude příjem zdaňován
- záloha na daň
- srážková daň dle zvláštní sazby
- jaké odpočty může poplatník uplatnit - slevy na dani
- daňové zvýhodnění na děti
- nezdanitelné částky ze základu daně
- doklady předkládané poplatníkem - náležitosti prohlášení poplatníka
- doklady k odpočtům
- postupy po skončení roku - roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
- daňové přiznání
- dotazy účastníků semináře
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4965
neakreditováno
12.10.2016, 14.30 - 18.30
Brno, Hybešova 15
Ing. Hanuš Kytler
Uzávěrka přihlášek: 05.10.2016
1 150 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

Provoz a řízení

Aby dětem ve škole chutnalo
Seminář je určen pro vedoucí školních jídelen a hlavní kuchařky. Přednáška obsahuje několik tematických částí,
kdy získáte ucelené informace a shrnutí všeho důležitého pro správný chod školní jídelny tak, aby dětem
opravdu chutnalo.
Seznámíme se s tématy: Jídelníček aneb jíme i očima. Hospodaření školní jídelny. Spotřební koš.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: pracovníci školní jídelny
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5035
neakreditováno
12.10.2016, 13.00 - 16.30
Znojmo, Rudoleckého 25
Bc. Jarmila Čožíková
Uzávěrka přihlášek: 29.09.2016
750 Kč
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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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 operacích
- 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. 543 426 044, 734 314 348

Provoz a řízení

Aby dětem ve škole chutnalo
Seminář je 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
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Provoz a řízení

Jak budovat image vedoucího pedagogického pracovníka
Cílem semináře je získat návod, jak zlepšit svou image.
Účastníci v průběhu semináře:
- odhalí své silné i slabé stránky
- získají přehled o typech a stylech image
- uvědomí si vlastní převládající styl
- rozšíří své znalosti a dovednosti potřebné pro osobní rozvoj
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4953
MSMT-43214/2013-1-1001
24.10.2016, 09.00 - 15.00
Brno, Hybešova 15
Ing. Věra Kaňoková
Uzávěrka přihlášek: 18.10.2016
1 200 Kč
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 543 426 044, 734 314 348

Provoz a řízení

Správní řád a jeho aktualizace
Obsah semináře:
Zásady správního řízení, účastníci správního řízení.
Zahájení správního řízení a jeho průběh s ohledem na specifika ve školství.
Rozhodnutí – náležitosti.
Opravné prostředky.
Vedení spisu.
Řešení konkrétních problémů.
Aktuality k datu konání.
Účastníci získají aktualizované potřebné vědomosti pro praktickou aplikaci z oblasti správního řádu, vedení
spisu. Budou jim poskytnuty takové informace, které jim umožní řešení problémů v oblasti správního řádu.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
55928
MSMT-17775/2014-1-598
Termín konání:
25.10.2016, 08.00 - 12.00
Místo konání:
Hodonín, Horní Valy 2
Lektor:
JUDr. Zuzana Machalová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 19.10.2016
690 Kč
Kontaktní osoba:
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Provoz a řízení

Vedení spisové služby, archivace
Účastníci získají komplexní informace z oblasti vedení spisové služby a archivace, budou informováni o
nejčastěji se vyskytujících chybách a problémech spojených s vedením spisové služby a archivace.
- Legislativa
- Směrnice
- Povinnosti ve vedení spisové služby - elektronicky, listinná podoba
- Stanovení lhůt pro archivaci
- Postup při archivaci
- Kontrolní činnost
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4951
MSMT-29716/2014-1-819
Termín konání:
25.10.2016, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
JUDr. Zuzana Machalová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 18.10.2016
650 Kč
Kontaktní osoba:
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 543 426 044, 734 314 348

Provoz a řízení

Na cestě k úspěšné škole
Hlavním cílem semináře je výměna zkušeností, jak naplnit skutečnost, aby nebyla úspěšnost školy pouze
formální, ale stala se viditelným a všudepřítomným nástrojem její práce. Jak iniciativně pracovat, hledat,
objevovat a dávat do souvislostí na základě dobré a pozitivní komunikace všech osob zainteresovaných na
práci školy.
Seminář nabízí konkrétní příklady a návody ověřené v praxi a užitečné pro vaši školu.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: vedoucí pracovníci
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4949
MSMT-11018/2016-1-370
11.11.2016, 09.00 - 15.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Miloslav Hubatka
Uzávěrka přihlášek: 02.11.2016
1 000 Kč
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 543 426 044, 734 314 348
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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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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 jej stáhnout 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% 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

