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Humanitní / Český jazyk

Čtení a psaní v 1. třídě – postupně a prakticky
Seminář se skládá ze dvou částí. Teoretické a praktické. V teoretické části se účastníci seznámí s metodami
čtení, jejich charakteristikou, klady a zápory, s přípravným obdobím čtení a rozvojem grafomotoriky, s celou
přípravnou etapou výcviku čtení a psaní v 1. třídě.V praktické části budou všichni sdílet zkušenosti s rozvojem
dovedností potřebných ke čtení - zrakové a sluchové analýzy, paměti, pravolevé a prostorové orientace, rozvoji
řeči. Dále se seznámí s grafomotorickými cviky vhodnými při výuce psaní, se správným úchopem psacího
náčiní a předcházení obtížím v psaní.
Obě části semináře, praktická i teoretická, jsou přínosem pro začínající pedagogy, pro pedagogy, kteří si chtějí
ověřit správnost postupů ve výuce čtení a psaní, pro asistenty pedagogů pomáhající ve třídách.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5052
MSMT-16403/2015-1-557
Termín konání:
07.11.2016, 13.30 - 16.30
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
PaedDr. Hana Mühlhauserová
Uzávěrka přihlášek: 31.10.2016
Kurzovné:
630 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

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
09.11.2016, 13.00 - 18.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Radka Moosová
Uzávěrka přihlášek: 02.11.2016
750 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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Humanitní / Český jazyk

Práce s krásnou literaturou v praxi
Seminář se bude zabývat těmito tématy:
- Doporučené knihy pro jednotlivé ročníky 1. stupně ZŠ, výběr knihy
- Metody vhodné pro práci s knihou:
- pětilístek, podvojný deník, metody dramatické výchovy
- Práce s texty s využitím čtenářských strategií
Cílem je vyzkoušet a prožít si „na vlastní kůži“ aktivity vhodné pro práci s knihou – od výběru knihy až po tvůrčí
činnosti s textem.
Určeno učitelům 1. stupně ZŠ.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5031
MSMT-1412/2016-1-156
29.11.2016, 13.30 - 17.00
Brno, Hybešova 15
PaedDr. Hana Mühlhauserová
Uzávěrka přihlášek: 22.11.2016
600 Kč
Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028
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Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

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

Číslo akreditace:
55971
MSMT-1903/2014-1-159
24.11.2016, 14.00 - 17.00
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Mgr. Michaela Sobotková
Uzávěrka přihlášek: 16.11.2016
630 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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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

Humanitní / Cizí jazyky / Němčina

Kurz německého jazyka pro mírně pokročilé
Kurz NJ pro zájemce z řad pedagogů.
Nabízíme 2 poslední volná místa v tomto jazykovém kurzu, který má vstupní úroveň cca A1-A2. Zájemci se
mohou přijít na hodinu nezávazně podívat. Kurz začíná 11. 10 2016, kurzovné by bylo upraveno alikvotně dle
data přistoupení do kurzu.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5021
MSMT-7869/2015-1-352
Termín konání:
11.10.2016 - 30.06.2017, 16.00 - 17.30
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
certifikovaný lektor Mgr. Ladislav Baumgartner
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 19.09.2016
4 500 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
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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
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Přírodovědné / Chemie

Využití tabletu ve výuce chemie
Obsah:
1. Lektorské vystoupení k následujícím tématům
- aktuální novinky na trhu s aplikacemi pro výuku chemie přehled software a on-line aplikací k výkladu,
opakování a procvičování učiva,
- audiovizuální pomůcky pro výuku chemie,
- využití ICT při školních chemických experimentech a bádání v terénu.
2. Komentované ukázky aplikace didaktických a metodických nástrojů a postupů v chemii.
3. Moderovaná diskuze účastníků směřující k výměně zkušeností a dobrých praxí s různými didaktickými a
metodickými nástroji.
Výuka probíhá v počítačové učebně. Doporučujeme přinést si s sebou tablet se založeným účtem.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4962
MSMT-16403/2015-1-557
07.12.2016, 14.45 - 18.45
Brno, Hybešova 15
Mgr. Josef Mach
Uzávěrka přihlášek: 01.12.2016
900 Kč
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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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

Kurz logopedické prevence – asistent logopeda
Logopedie, systém logoledické péče v ČR. Vývoj řeči a podmínky správného vývoje. Patologie ve vývoji řeči a
pedagogická diagnostika spojená s diferenciací odchylek od běžného vývoje řeči. Metodické postupy v
logopedické prevenci, logopedické pomůcky a hry. Logopedická diagnostika v praxi - praktická část v MŠ.
Tento kurz je uzrčen pouze pro kvalifikované učitelky MŠ a 1. stupně ZŠ, které se v rámci výkonu své profese
věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské
řeči. Kurz bude zahájen 3. 4. 2017 a zakončen obhajobou závěrečné práce v květnu 2017. Časová dotace
celého programu je 60 hodin. Sestává z teoretické a praktické části.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5022
MSMT-34058/2013-1-785
Termín konání:
zahájení: 03.04.2017, ukončení: 25.05.2017, 08:00 -18:00
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Mgr. Zdeňka Klempová
Mgr. Helena Kolbábková
Uzávěrka přihlášek: 27.03.2017
Kurzovné:
5 400 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží
Seminář je zaměřený na otázky týkající se rozvoje hrubé a jemné motoriky v návaznosti na systematický rozvoj
grafomotorických dovedností a odstranění obtíží spojených se psaním.
Bude probrána otázka prevence grafomotorických obtíží již v předškolním věku. Objasněna bude problematika
metodického vedení předškoláků v oblasti rozvoje grafomotoriky. Budou prezentovány praktické ukázky rozvoje
hrubé a jemné motoriky. V další části semináře budou účastníci semináře informováni o otázce diagnostických
kritérií dysgrafie, možných příčin vzniku, projevů a reedukace.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5037
MSMT-10708/2014-1-374
Termín konání:
25.10.2016, 14.00 - 18.00
Místo konání:
Vyškov, Brněnská 7
Lektor:
Mgr. Lenka Bínová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 24.10.2016
700 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Jak pracovat s žáky se SPUCH na 2. st. ZŠ
Legislativní úvod - praktické rady
Z obsahu kurzu:
SPU – percepční funkce, kognitivní funkce, motorické funkce, obecná charakteristika poruchy učení,
diagnostika
- žáci s dyslexií
- žáci s dysortografií
- žáci s dysgrafií
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
- silné a slabé stránky
- 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 akreditace:
Číslo akce:
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

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v běžné škole II.
Účastníci se seznámí se specifikami vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v podmínkách běžné
základní školy. Získají řadu praktických informací, které metody a formy práce jsou nejefektivnější, které
pomůcky se osvědčily i jak hodnotit tyto žáky. Lektor vychází z dlouholetých zkušeností z práce s žáky s
mentálním postižením a to jak v prostředí škol samostatně zřízených pro tyto žáky, tak s žáky integrovanými v
běžných základních školách.
Specifika vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v běžné základní škole
- Specifika práce s žákem s mentálním postižením.
- Práce s intaktními žáky.
- Pomůcky využitelné v edukaci žáků s mentálním postižením.
- Hodnocení žáků.
Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek www.ssshodonin.cz, sekce Vzdělávací akce.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
55949
neakreditováno
10.11.2016, 14.00 - 17.00
Hodonín, Horní Valy 2
PaedDr. Petr Petráš
Uzávěrka přihlášek: 03.11.2016
640 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) – 1. část
Cílem semináře je zamyšlení se nad stavem dnešní výchovy, která nepochybně vyplývá ze stavu společnosti.
Účastníci semináře budou seznámeni s typickými příznaky a projevy ADHD, možnými příčinami vzniku. Budou
seznámení s možnými postupy práce při poruchách motoriky, vnímání, emočních poruchách, poruchách
koncentrace. Učitelé si rozšíří kompetence v oblasti korekce nežádoucího chování – práce s hyperaktivním
dítětem.
- jednotlivé příznaky LMD (ADHD, ADD)
- výskyt LMD
- dítě s LMD ve škole i doma
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. stupně ZŠ.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4942
MSMT-16403/2015-1-557
14.11.2016, 14.00 - 18.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Lenka Bínová
Uzávěrka přihlášek: 07.11.2016
800 Kč
Mgr. Ivo Prokeš, e-mail: prokes@sssbrno.cz, tel. 543 426 037

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Specifika SPU na 2. stupni ZŠ
- objasnění pojmů SPU a jejich projevy
- legislativa péče o jedince s SPU ve školství
- konkrétní důsledky SPU v jednotlivých předmětech
- sekundární problematika SPU
- kariérové poradenství u dětí s SPU
Určeno pro pedagogy 2. stupně ZŠ
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4946
MSMT-10708/2014-1-374
28.11.2016, 13.30 - 18.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Renata Abrahamová
Uzávěrka přihlášek: 21.11.2016
800 Kč
Mgr. Ivo Prokeš, e-mail: prokes@sssbrno.cz, tel. 543 426 037
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) – 2. část
- kritéria americké psychiatrické asociace – konkrétní popis projevů
- dítě s LMD ve škole i doma – chování dětí s ADHD a ADD
- korekce nežádoucího chování
- volnočasové aktivity dítěte s ADHD – vhodný výběr
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. stupně ZŠ.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4943
MSMT-16403/2015-1-557
06.12.2016, 13.30 - 17.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Lenka Bínová
Uzávěrka přihlášek: 01.12.2016
800 Kč
Mgr. Ivo Prokeš, e-mail: prokes@sssbrno.cz, tel. 543 426 037
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Oborové / Management

Právní předpisy v činnosti školy – současnost a změny v průběhu
posledního roku
Cílem semináře je poskytnout vedoucím pracovníkům ucelený přehled o aktuálním obsahu právních předpisů z
různých oblastí regulujících činnost na nejdůležitější změny posledního roku a jejich důsledky ve školské praxi.
Aktuální obsah
- školských právních předpisů a předpisů souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí – zejména školského
zákona, zákona o pedagogických pracovnících, prováděcích vyhlášek školských zákonů, zákona o
sociálně-právní ochraně dětí,
- právních předpisů v pracovně právní oblasti,
- občanského zákoníku a jeho aplikace ve školské praxi,
- správního řádu a jeho aplikace ve školské praxi,
- dalších důležitých právních předpisů, zejména autorského zákona, zákona o veřejných zakázkách, zákonů
upravujících hospodaření škol.
Chronologický přehled změn právních předpisů v průběhu posledního roku s důrazem na vzájemné vztahy
předcházející a nové právní úpravy
Chybná a správná řešení, dotazy, diskuse
Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek www.ssshodonin.cz, sekce Vzdělávací akce.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
55962
MSMT-38789/2014-1-1011
03.11.2016, 09.00 - 13.00
Hodonín, Horní Valy 2
PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D.
Uzávěrka přihlášek: 26.10.2016
780 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

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 / Ekonomika

Výchova k finanční gramotnosti
Finanční vzdělávání se v současné době objevuje jako nový požadavek prevence mnoha nežádoucích jevů –
zadlužování, gamblerství, podléhání reklamním kampaním apod.
Obsah semináře:
- Tematické okruhy: Peníze, Hospodaření domácnosti a Finanční produkty ve struktuře odpovídající aktuálním
kurikulárním dokumentům.
- Praktické příklady k procvičování pojmů z oblasti finanční gramotnosti.
- Transformace příkladů z reálného finančního světa do didaktického procesu.
- Jednoduché interaktivní formy finanční gramotnosti.
Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek www.ssshodonin.cz, sekce Vzdělávací akce.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
55896
MSMT-1903/2014-1-159
08.11.2016, 13.00 - 17.30
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Petr Jakeš
Uzávěrka přihlášek: 01.11.2016
680 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Oborové / Ekonomika

Výchova k finanční gramotnosti
Seminář se zaměřuje na finanční vzdělávání mládeže, protože je v současné době nutná prevence mnoha
nežádoucích jevů – zadlužování, gamblerství, podléhání reklamním kampaním apod.
Praktické finanční úlohy a hry na tematické okruhy:
- Peníze, Hospodaření domácnosti a Finanční produkty ve struktuře odpovídající aktuálním kurikulárním
dokumentům.
- Praktické příklady k procvičování pojmů z oblasti finanční gramotnosti.
- Transformace příkladů z reálného finančního světa do didaktického procesu.
- Jednoduché interaktivní formy finanční gramotnosti.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4880
MSMT-1903/2014-1-159
15.11.2016, 13.00 - 17.00
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr. Jitka Kašová
Uzávěrka přihlášek: 08.11.2016
750 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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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: 30.11.2016, ukončení: 08.12.2016, 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

Tablety prakticky I – pro 1. stupeň ZŠ
Seminář tablety prakticky I je zaměřen na skutečné, reálné využití a zapojení dotykových zařízení (tabletů či
mobilů) do výuky na 1. stupni ZŠ. Na pěti typických aktivitách bude účastníkům ukázáno, jak žáky motivovat k
zapojení techniky do výuky.
Seminář je zaměřen ryze prakticky s minimem nutné teorie. Účastníci si projdou fázemi motivace a přípravy
aktivity, odzkoušení programů a funkcí krok za krokem a jejich dalšími možnostmi tak, aby byli schopni tyto
aktivity sami aplikovat a využít ve svých hodinách.Jednotlivé aktivity jsou voleny tak, aby je zvládl žák prvního
stupně ZŠ.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
04988
MSMT-17775/2014-1-598
Termín konání:
01.11.2016, 13.00 - 17.00
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Mgr. Ivana Křístelová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 25.10.2016
750 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Oborové / ICT

Dobré nápady pro využití ICT na 1. stupni ZŠ – III.
Seminář volně navazuje na Dobré nápady pro využití ICT na 1. stupni ZŠ – I a II a rozvíjí znalosti získané jejich
absolvováním.
Obsah:
1. Konkretizace probíraných témat pro třetí období
a. Digitální fotografie.
b. Tvorba počítačové prezentace (v prezentačním programu, webová prezentace).
c. Algoritmizace a programování, vhodné dětské programovací jazyky a postupy.
2. Soutěže z oblasti ICT pro 1. stupeň.
3. Vazby na jiné předměty. Mezipředmětové vztahy.
4. Zdroje vhodných materiálů pro výuku.
Výuka probíhá v počítačové učebně, každý účastník má k dispozici počítač.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5013
MSMT-43214/2013-1-1001
02.11.2016, 12.00 - 16.15
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 26.10.2016
900 Kč
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

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
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Oborové / ICT

Bezplatné programy pro výuku na 1. stupni ZŠ
Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky s bezplatnými výukovými programy, grafickými programy
a online aplikacemi pro všestranný rozvoj žáků na 1. stupni ZŠ. Současně jim budou nabídnuty dostupné online
aplikace 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

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

Dobré nápady pro využití ICT na 1. stupni ZŠ – mezipředmětové vazby
Seminář volně navazuje na Dobré nápady pro využití ICT na 1. stupni ZŠ – I-III a rozvíjí znalosti získané jejich
absolvováním.
Obsah:
1. Výukové programy a mezipředmětové vztahy.
2. Využití internetu a online aplikací ve výuce.
3. Žákovské projekty s podporou ICT, seznámení se zajímavými projekty.
4. Průřezová témata ICT - mediální výchova s podporou ICT, environmentální výchova s podporou ICT.
5. Finanční gramotnost s podporou ICT.
6. Jak hodnotit práci žáků.
Výuka probíhá v počítačové učebně, každý účastník má k dispozici počítač.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5016
MSMT-43214/2013-1-1001
23.11.2016, 12.00 - 16.15
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 16.11.2016
900 Kč
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

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
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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

Oborové / ICT

Využití ICT v předškolním vzdělávání
Obsah:
1. Příklady a ukázky využití ICT v předškolním vzdělávání – diagnostika, rozvoj motoriky, kompenzace poruch,
speciální pedagogika, příprava podkladů.
2. Přehled možností technického vybavení pro předškolní vzdělávání – typy zařízení a platformy, výhody,
nevýhody.
3. Přehled vhodných počítačových aplikací pro práci s předškolními dětmi
4. Specifika využití ICT pro předškolní vzdělávání.
5. Praktická část – vyzkoušení techniky, práce v konkrétních aplikacích.
Výuka probíhá v počítačové učebně, každý účastník má k dispozici počítač.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5063
MSMT-29716/2014-1-819
25.11.2016, 11.30 - 15.45
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 18.11.2016
1 000 Kč
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

Metodika výuky tématu digitální fotografie - se zaměřením na výtvarnou
výchovu
Obsah:
- Úvod do metodiky výuky digitální fotografie – přehled a porovnání metod.
- Projektová výuka digitální fotografie – obecně, specifika.
- Příprava projektu – příprava učitele, motivace žáků, přípravné aktivity.
- Metodika výuky fotografování – interiér, exteriér, samostatná práce žáků.
- Metodika výuky zpracování digitální fotografie – technické aspekty výuky, práce na počítačích, samostatná
práce žáků, prezentace projektových výstupů.
- Výuka digitální fotografie v neinformatických předmětech – mezipředmětové vazby, spolupráce pedagogů,
hodnocení žáků.
- Ukázka vzorových metodik – představení připravených metodik v rámci projektu, diskuze.
Seminář je určen zejména pro pedagogické pracovníky se zájmem o výtvarné pojetí využití digitální fotografie.
Seminář bude zaměřen na metodiku naplnění požadovaných výstupů v oboru VV, konkrétně část: současné
výtvarné umění se zaměřením na oblast digitální fotografie. Obsahem budou i postupy a doporučení pro
realizaci mezipředmětových vztahů, hlavně s předmětem IVT.
Seminář probíhá v počítačové učebně, každý účastník má k dispozici počítač.
Číslo akreditace:
Číslo akce:
5064
MSMT-7869/2015-1-352
Termín konání:
02.12.2016, 11.00 - 15.30
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Ing. Ludmila Brestičová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 25.11.2016
1 000 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

Tablet jako pomocník učitele
Obsah:
- 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.
Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům 1. a 2. stupně ZŠ, G a SŠ.
Doporučujeme na kurz přinést vlastní tablet se založeným účtem.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4963
MSMT-38789/2014-1-1011
Termín konání:
14.12.2016, 14.45 - 18.45
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Josef Mach
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 08.12.2016
900 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

Dobré nápady pro využití ICT na 1. stupni ZŠ – 5.
Seminář volně navazuje na Dobré nápady pro využití ICT na 1. stupni ZŠ I.-IV. a rozvíjí znalosti získané jejich
absolvováním.
Obsah:
1. Hardware pro výuku informatiky. Výběr vhodných zařízení a příslušenství pro výuku.
2. Ergonomie počítačového pracoviště, přizpůsobení pro žáky se SVP.
3. Využití dotykových zařízení v rámci mezipředmětových vztahů. Metodika výuky vhodné aplikace.
4. LMS Moodle, jako prostředí pro předávání materiálů, využití při hodnocení žáků. Využití pro rodiče. Portfolio
žáka.
5. Výuka informatiky bez počítačů.
6. Využití specializovaných digitálních programů, jako je Dreambox, ALEKS, Khan Academy a MagnaHigh.
7. Sociální sítě a sdílení. Možnosti využití na 1. stupni.
8. Novinky v oblasti výuky informatiky na 1. stupni ZŠ.
9. Shrnutí zkušeností z výuky informatiky na 1. stupni ZŠ.
10. Nové zdroje hotových materiálů pro výuku. Odkazy na zajímavé webové stránky.
Výuka probíhá v počítačové učebně, každý účastník má k dispozici počítač.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: učitelé všeobecných předmětů
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5019
MSMT-15649/2016-1-566
14.12.2016, 12.00 - 16.15
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 08.12.2016
900 Kč
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

Jak se bránit manipulaci, včetně asertivních technik
Účastníci si rozšíří své kompetence v oblasti asertivních dovedností a profesionálního přístupu v komunikaci s
dětmi a jejich rodinami, seznámí se s možnostmi, jak rozpoznat manipulativní postupy v náročných
komunikačních situacích, jak uplatnit efektivní asertivní metody a jak čelit manipulaci.
Obsah:
1. Asertivní dovednosti, principy asertivity, asertivní pravidla, techniky asertivity.
2. Interaktivní cvičení na asertivní sdělování zpětné vazby, monitoring individuálních rizik a silných stránek
asertivních dovedností účastníků – testy a dotazníky, modelové situace.
3. Manipulace v interpersonálním kontaktu, vysvětlení komunikačních stylů, techniky zvládání manipulace.
4. Ukázka příkladu asertivních a komunikačních dovedností – specifické profesní situace z praxe (dítě, rodiče,
komunikace na pracovišti).
5. Ukázky příkladu manipulace – praktické interakce s účastníky, modelové situace z praxe.
6. Ukázka příkladů efektivní komunikace.
Teoretická a praktická část semináře se budou prolínat.
Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek www.ssshodonin.cz, sekce Vzdělávací akce.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
55963
MSMT-34058/2013-1-785
Termín konání:
01.11.2016, 09.00 - 13.00
Místo konání:
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Lektor:
Mgr. Karin Konečná
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 25.10.2016
690 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

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
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Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

Komunikační dovednosti předškolních a mladších školních dětí
Cílem semináře je posílit kompetence pedagogů při vedení dětí daného věkového období vzhledem k
vývojovým možnostem. Rozvíjet kompetence pedagogů- napomoci předcházet konfliktním situacím na verbální
rovině; vedení dětí v předškolním a mladším školním věku ke vzájemnému respektování, ke hledání řešení
konfliktů na komunikační rovině.
Obsah semináře:
1. Základní teoretické poznatky o komunikaci, roviny komunikace.
2. Řeč, vyjadřovací schopnosti dětí - jejich vývoj, rozlišení normy a abnormality vývoje.
3. Vývojová specifika daného období - dětské myšlení, sociální vývoj, morální vývoj - jak děti vnímají sebe ve
vztahu k druhým, seberegulující aspekty.
4. Empatie, předcházení konfliktním situacím, komunikační rituály, verbalizace.
5. Překonávání nesnází při dorozumívání.
6. Komunikace mezi školou a rodinou.
7. Metodické materiály a další odborná literatura.
Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek www.ssshodonin.cz, sekce Vzdělávací akce.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
55966
MSMT-38789/2014-1-1011
07.11.2016, 13.30 - 18.00
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Mgr. Ivana Huková
Uzávěrka přihlášek: 03.11.2016
690 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

Strategie zvládání obtížných situací ve výuce – „Co (ne)funguje na žáky“
Cílem semináře je seznámit účastníky se situacemi na straně dítěte, které mohou být zdrojem problémového
chování dítěte. Pedagogové formou komunikačních cvičení a prožitkových her získají větší vhled do pocitů a
potřeb žáka, a tím i motivů žákova nepřijatelného chování. Prožitková cvičení umožní učitelům také sebereflexi
a uvažování o možných alternativních způsobech řešení obtížné situace ve výuce.
Obsah semináře:
1. Běžné problémy dětí a prevence těchto problémů, kazuistiky a modelové situace.
2. Základní terminologické vymezení problémového chování, poruch chování a emocí.
3. Proč se s některými třídami obtížně pracuje? Potřeby, které by měly být uspokojovány, aby žáci mohli ve
škole efektivně pracovat, potřeby, které má třída jako skupina.
4. Neefektivní komunikace mezi učitelem a žákem – komunikace se žáky jako možný zdroj konfliktní situace,
způsoby a formy efektivní komunikace s dětmi.
5. Praktický nácvik komunikace mezi učitelem a žákem v modelových situacích.
Účastníci semináře obdrží sylabus základních pojmů, pracovní listy pro učitele a seznam doporučené literatury
k tématu.
Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek www.ssshodonin.cz, sekce Vzdělávací akce.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
55974
MSMT-36390/2015-1-953
Termín konání:
15.11.2016, 08.00 - 14.30
Místo konání:
Hodonín, Horní Valy 2
Lektor:
Mgr. Monika Fojtáchová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 08.11.2016
850 Kč
Kontaktní osoba:
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

Vedení obtížných rozhovorů
Seminář je určen pro pracovníky školy, před kterými jsou obtížné rozhovory s rodiči, kolegy, žáky. Obsahem
budou tato témata:
- formy přípravy na jednání
- metody vedení dialogu
- způsoby řešení komunikace obtížných témat
- práce s časem během rozhovoru, způsoby manipulace
- demonstrace a praktický nácvik prezentovaných teorií
Účastníci se naučí správně komunikovat a reagovat ve stresových a nepříjemných situacích.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4939
MSMT-1412/2016-1-156
29.11.2016, 09.00 - 13.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Karel Opravil
Uzávěrka přihlášek: 21.11.2016
950 Kč
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 543 426 044, 734 314 348

Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

Strategie zvládání obtížných situací ve výuce – „Co (ne)funguje na žáky“
Cílem semináře je seznámit účastníky se situacemi na straně dítěte, které mohou být zdrojem problémového
chování dítěte. Pedagogové formou komunikačních cvičení a také prožitkových her získají větší vhled do pocitů
a potřeb žáků a tím i motivů chování žáků.
Obsah je zaměřen na:
- běžné problémy dětí a prevenci těchto problémů
- základní terminologické vymezení problémového chování, poruch chování a emocí
- obtížnou práci s některými třídami
- neefektivní komunikaci mezi učitelem a žákem
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5068
MSMT-36390/2015-1-953
30.11.2016, 09.00 - 15.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Monika Fojtáchová
Uzávěrka přihlášek: 23.11.2016
0 Kč
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 543 426 044, 734 314 348
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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 akreditace:
Číslo akce:
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

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
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Umění a kultura / Dramatická výchova

Pohybem a hrou
Vzdělávací seminář k prohloubení i rozšíření odborných znalostí nabízí možnost osvěžit si starší vědomosti i
naučit se něco nového. Umožňuje i vzájemnou výměnu zkušeností. Účastníci se zamyslí nad možnostmi
uplatňování pohybových činností v průběhu dne v MŠ a ŠD v souladu s RVP. Zahrají si řadu
psychomotorických a pohybových her, zaměřené na oblast vlastního těla, na rozvoj hmatu, zraku, sluchu,
orientace v prostoru, kontaktní a kooperativní hry. Využijí jednoduché pomůcky i předměty denní potřeby.
Na základě požadavků z praxe autorka sestavila výběr nejoblíbenějších her ze seminářů: Psychomotorické hry
v MŠ a ŠD, Škatule, škatule hejbejte se, Aktivně nejen s lahvičkami od Actimelu.
S sebou: přezůvky, pohodlné oblečení, zvonkohru s vyjímatelnými kameny (pokud můžete, byli bychom velmi
rádi).
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4930
MSMT-28166/2015-770
Termín konání:
23.11.2016, 09.00 - 13.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Eva Hudrová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 16.11.2016
650 Kč
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Přírodovědné / Environmentální výchova

Environmentální výchova - Základní otázky pro začínající koordinátory a
lektory
Typy pro projektovou výuku, motivace, koordinace a realizovat v daných podmínkách, průřezová témata a nové
trendy v EVVO:
Aktivizační metody.
Diskuze a sdílení příkladů dobré praxe, základní otázky pro začínající koordinátory a lektory.
Propojení vašeho EVVO dle RVP a ŠVP.
Témata (inspirace) pro environmentální výchovu – realizované projekty.
Závěrečná diskuze a zpětná vazba.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5047
MSMT-36390/2015-1-953
29.11.2016, 13.00 - 18.00
Brno, Hybešova 15
Ing. Martina Lukešová
Uzávěrka přihlášek: 22.11.2016
800 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Umění a kultura / Hudební výchova

Písničky, hudba a pohyb
Obsahem semináře jsou v praxi ověřené náměty pro rozvoj hudebně pohybových dovedností dětí. Budou
využity netradiční pomůcky, připomenuty různé formy hry na tělo. Účastnice si připomenou některé pojmy
(pojmy glissando, bordun, pentatonika, rytmické i melodické ostináto), zahrají si i sluchovou hru. Vyzkouší si i
rytmizaci, melodizaci a pohybové ztvárnění říkadel.
Vzdělávacím cílem je aktualizovat znalosti a dovednosti, rozvíjet tvořivost. Obsah se dotýká metodiky, didaktiky
a aktuálních výchovných trendů z hudebně pohybové oblasti.
Přezůvky a pohodlné oblečení s sebou.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4878
MSMT-7869/2015-1-352
09.11.2016, 09.00 - 13.00
Blansko, nám. Svobody 2
Eva Hurdová
Uzávěrka přihlášek: 02.11.2016
700 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Umění a kultura / Výtvarná výchova

Výtvarná dílna – Malovaný svět
Obsah kurzu:
1. Seznamování dětí s vánočním příběhem v MŠ v období adventu .
2. Výroba vánočních ozdob: a) ozdoba ze dřeva a přírodnin na stromeček,
b) transparentní obrázek na okno,
c) andílek z gázoviny,
d) andílek z papíru.
Prosíme přinést s sebou: šicí potřeby, nůžky velké i manikurní, žalud nebo kaštan, lepidlo v tyčince, obyčejnou
tužku.
Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek www.ssshodonin.cz, sekce Vzdělávací akce.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
55980
MSMT-36390/2015-1-953
Termín konání:
03.11.2016, 09.30 - 13.30
Místo konání:
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Lektor:
Mgr. Iva Tomášková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 26.10.2016
690 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Umění a kultura / Výtvarná výchova

Nové výtvarné techniky
Téma: Grafika
Ne vždy máme podmínky na složité tisky a grafické techniky, a přesto kouzlo grafiky můžeme zpřístupnit žákům
nově a ve spojení se zajímavými texty zpestřit výuku. Seznámíme se s křehkými monotypy a slepotisky, tisky
pomocí přírodnin a budeme pracovat na výtvarném doprovodu textů hravou formou. Budeme si povídat nejen o
grafice, ale i o ilustraci, knihách, textech a knížku si i vyrobíme. Tyto grafické techniky můžete využít i pro
výrobu přáníček a pozvánek, plakátků. Seminář je praktický a je doplněn ukázkami prací dětí i lektorky a
odnesete si i texty pro práci a knížečku s grafikou, kterou vytvoříme.
S sebou: pro práci si vezměte pracovní oblečení, ostré nůžky, jestli máte knihařskou kostku /kostěný nástroj /
nebo čajovou lžičku, fotoaparát (chcete-li), ručník na ruce
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4925
MSMT-28166/2015-770
Termín konání:
07.11.2016, 13.00 - 17.45
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Blanka Hrušková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 31.10.2016
750 Kč
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

- 32 -

Umění a kultura / Výtvarná výchova

Tvoříme ze dřeva pro 1. stupeň ZŠ.
Cílem vzdělávací akce je seznámit učitele s novými nápady pro pracovní činnosti na 1. stupni ZŠ. Pro tyto
nápady použil autor dřevo, jako nejpřirozenější přírodní materiál, který je doplněn v některých případech i
kovem. Při použití různých jednoduchých dřevěných polotovarů lze rozvíjet nejrůznější dovednosti dětí mladšího
školního věku. Děti se naučí rovněž poznávat základní vlastnosti dřeva, jeho význam a možnosti práce se
dřevem v běžném životě.
Hlavním obsahem semináře je zhotovení min. 4 výrobků ze dřeva (např. svícen, stojánek na ubrousky). Důraz
je kladen na názornost a zajímavost při vlastním tvoření. Při tvoření je brán zřetel na cílovou skupinu dětí a
rovněž materiální vybavení běžné třídy. Hlavní činností při tvoření bude broušení, stříhání, lepení, ořezávání,
natírání atd. Učitelé se seznámí s novými nápady, tyto nápady si prakticky vyzkouší a následně je mohou
předat svým žákům.
S sebou: pracovní oblečení, fotoaparát (chcete-li), ručník na ruce.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4926
MSMT-11018/2016-1-370
10.11.2016, 09.00 - 14.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Jan Helis
Uzávěrka přihlášek: 31.10.2016
1 000 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

Umění a kultura / Výtvarná výchova

Tvoříme ze dřeva pro 2. stupeň ZŠ
Cílem vzdělávací akce je seznámit učitele s novými nápady pro pracovní činnosti na 2. stupni ZŠ. Pro tyto
nápady použil autor dřevo, jako nejpřirozenější přírodní materiál, který je doplněn v některých případech i
kovem. Při použití různých jednoduchých dřevěných polotovarů lze rozvíjet nejrůznější dovednosti dětí staršího
školního věku. Děti se naučí možnosti práce se dřevem v běžném životě.
Hlavním obsahem semináře je zhotovení min. 4 výrobků ze dřeva (např. hrábě, bedna na nářadí). Důraz je
kladen na názornost a zajímavost při vlastním tvoření. Při tvoření je brán zřetel na cílovou skupinu dětí a rovněž
materiální vybavení běžné třídy. Hlavní činností při tvoření bude broušení, stříhání, lepení, ořezávání, natírání
atd. Učitelé se seznámí s novými nápady, tyto nápady si prakticky vyzkouší a následně je mohou předat svým
žákům.
S sebou: pracovní oblečení, fotoaparát (chcete-li), ručník na ruce.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4927
MSMT-11018/2016-1-370
11.11.2016, 09.00 - 14.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Jan Helis
Uzávěrka přihlášek: 31.10.2016
1 000 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Umění a kultura / Výtvarná výchova

Čert, anděl, Mikuláš
Téma: Vánoční cinkání v MŠ
V této vánoční dílně budeme tvořit čerty, Mikuláše, vánoční výzdobu, vánoční dárečky a přáníčka.
Jako materiál použijeme proutí, papírové ruličky, obtisky různých materiálů a koláže - materiály dostupné v
každé MŠ.
S sebou: ústřižky látek s vánočními motivy, jablko, fotoaparát (chcete-li), ručník na ruce.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4928
MSMT-28166/2015-770
14.11.2016, 14.00 - 17.00
Brno, Hybešova 15
Monika Ustohalová
Uzávěrka přihlášek: 07.11.2016
600 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

Umění a kultura / Výtvarná výchova

Hlína žije! Netradiční výtvarné postupy při práci s hlínou
Seminář je inspirován knihou Ruce v hlíně. Autorka této knihy je lektorkou našeho semináře.
Nahlédneme na netradiční způsoby práce s hlínou, kdy klademe důraz na hlínu jako médium, které nabízí
mnohé možnosti ještě v syrovém nevypáleném stavu. Nabízené aktivity jsou inspirovány prvky artefiletiky.
Využijeme výtvarného zážitku a jeho následné reflexe k rozvíjení citlivosti a vnímavosti k sobě samému, k
druhým i k okolnímu světu. Účastníci se seznámí s netradičními a inovativními technikami práce s hlínou, která
je přizpůsobena dětem předškolního věku. Pedagogové a pedagožky se v semináři seznámí s principy
prožitkové výtvarné výchovy, která je založená procesu tvorby, experimentu s materiály a následné společné
reflexi. Vyzkouší si kreativní a inovativní techniky při práci s hlínou.
S sebou: pohodlné oblečení, které si můžete umazat, možná gumové rukavice, fotoaparát (chcete-li), ručník na
ruce.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4929
MSMT-15649/2016-1-566
Termín konání:
21.11.2016, 08.30 - 13.15
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Radka Rubešová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 14.11.2016
800 Kč
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Umění a kultura / Výtvarná výchova

Stoletý kalendář - zima
Téma: Zima a Vánoce
V první části semináře seznámí lektorka účastníky se zimními a vánočními lidovými tradicemi. V druhé části
následují ukázky výtvarných technik a prací žáků k danému tématu. V třetí části se na zimním setkání
zaměříme na výzdobu stolu a vyrobíme si vánoční svícen a přáníčko.
S sebou: 1 celý pomeranč, nožík, starou plastelínu, menší větvičky jehličnanů nebo túje (ne smrk), několik
plátků sušených pomerančů nebo citronů, jablek apod., starý podšálek (malý talířek nebo tácek, modrou,
fialovou nebo červenou stuhu, vysokou svíčku o průměru1-2 cm, tavnou pistoli (máte-li), fotoaparát (chcete-li),
ručník na ruce
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4932
MSMT-17775/2014-1-598
Termín konání:
28.11.2016, 14.00 - 17.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Hana Burianová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 21.11.2017
600 Kč
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

Umění a kultura / Výtvarná výchova

Aranžmá a dekorace z přírodnin. Advent a Vánoce
Téma aranžování přírodnin pro advent a Vánoce, tak nenáročné a dostupné je toto umění. Na vycházkách do
přírody se můžeme zásobit větvemi, šiškami různých velikostí a tvarů, mechem a dalšími přírodninami a svým
dílem navodit vánoční atmosféru doma i ve třídě. Pokusíme se o to v této dílně formou jednoduchých vazeb a
ozdob, které by zvládly i děti v ZŠ.
Máme nachystané ukázky - aranžmá ze dřeva, polínek, větví, svíček, šišek malých i velkých, kůry, mechu ze
zavařovacích sklenic, plechovek, hvězd a svíček, které si budete moci nafotit. Pro praktickou část máme
nachystané:
aranžování na pletivu, aranžování větve a aranžování květináče nebo hrníčku. Není potřeba velké množství,
spíš rozmanitost.
S sebou: přírodniny všeho druhu (mech, hezké větvičky jehličnanů, tújí, oříšky, celou skořici, co kdo má, nebo
může nasbírat), fotoaparát (chcete-li), ručník na ruce.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4931
MSMT-11018/2016-1-370
Termín konání:
28.11.2016, 08.30 - 11.30
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Jana Žáčková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 21.11.2016
650 Kč
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Umění a kultura / Výtvarná výchova

GIZMO - tvorba doplňků a šperků
Seznámíme s prací na gizmu (spirálkovači). Na principu pružinky s korálky se vytvoří komponenty, které se dále
zpracují do podoby šperků. Účastníci kurzu si vyrobí a odnesou jednoduché, efektní náušnice. Dále bude
ukázka výroby náhrdelníku.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5049
MSMT-11018/2016-1-370
05.12.2016, 14.00 - 17.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Alena Smrčková
Uzávěrka přihlášek: 28.11.2016
700 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Zajímavé hry plné nevšedních nápadů a myšlenek
Hlavním záměrem vzdělávací akce je rozšířit práci pedagogických pracovníků o pestrou nabídku činností, které
byly vyzkoušené a ověřené v praxi při práci s dětmi mladšího školního věku. Praktické činnosti, se kterými
budou pedagogové seznámeni, podporují u dětí kladný vztah mezi dětmi, rozvíjejí nejrůznější schopnosti a
dovednosti. Učí děti lépe mezi sebou komunikovat, mají charakter tvořivého hraní, při němž děti získají spoustu
vědomostí a dovedností. Učitelům a vychovatelům se zde nabízejí možnosti zajímavé a tvořivé práce, která
rozvíjí fantazii, představivost, podněcuje obrazotvornost, vynalézavost, schopnost napodobovat a pozitivně
působí na celou dětskou osobnost.
Témata:
1. Jazykové hry aneb hry s písmenky a se slovy, šifry, pohádky a příběhy. Ukázky metodických listů.
2. Hry spojené s pohybem (např. Špionáž ve vesnici, Škola zvířátek, Tiskárna v trávě aj.).
3. Tvořivé hry s fantazií.
4. Hry nevšedních nápadů a myšlenek (hry s čísly a geometrickými tvary, doplňovačky).
Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek www.ssshodonin.cz, sekce Vzdělávací akce.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
55985
MSMT-36390/2015-1-953
02.11.2016, 09.00 - 14.00
Hodonín, Horní Valy 2
Naděžda Kalábová
Uzávěrka přihlášek: 26.10.2016
690 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

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
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Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Jak naučit žáky učit se
Cílem semináře je seznámit se s negativními dopady na proces učení i domácí přípravu ve vztahu ke SPU a
poruchám pozornosti.
Obsah semináře:
Narušení kognitivních a percepčních funkcí - deficity fonologické, vizuální, motorické, prostorové...
Negativní dopady na výsledky procesu učení (dyslexie, dyskalkulie, dyspraxie, dysprinxie...)
Porucha pozornosti
Kognitivní styl učení
Motivace
Specifické přístupy k domácí přípravě
Učební styly - individuální způsob učení
Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek www.ssshodonin.cz, sekce Vzdělávací akce.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
55993
MSMT-15649/2016-1-566
24.11.2016, 13.00 - 17.00
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Svatava Vyhlídalová
Uzávěrka přihlášek: 17.11.2016
580 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Hodnocení a zpětná vazba
Cílem této vzdělávací akce je podpořit sdílení a debaty mezi zúčastněnými učiteli o cílech a způsobech jejich
hodnocení. Účastník semináře sdílí s ostatními své zkušenosti s hodnocením. Vyzkouší si poskytování zpětné
vazby, rozliší mezi chválou a oceněním. Zformuluje příklad na hodnocení s pomocí hodnotících kritérií a
indikátorů.
Určeno pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5057
MSMT-7869/2015-1-352
05.12.2016, 08.00 - 13.00
Brno, Hybešova 15
PhDr. Libor Kyncl
Uzávěrka přihlášek: 04.12.2016
750 Kč
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
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Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Nové metody a formy práce v odborných předmětech a odborném výcviku
Program bude postavený na konstruktivistické pedagogice a třífázovémzovém modelu učení (E-U-R). Modelové
hodiny a následné společné analýzy jednotlivých metod a postupů umožní jejich následné využití v odborných
předmětech i odborném výcviku.
Konkrétní témata, s nimiž bude lektor těmito metodami se skupinou učitelů pracovat, budou závislá na
studijních oborech vyučovaných na příslušné střední škole.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4913
MSMT-8/2016-v procesu
Termín konání:
18.01.2017, 09.00 - 16.15
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Dana Forýtková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 11.01.2017
1 000 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Tvořivé hry a činnosti pro MŠ
Téma: Vločky
Vločky, andělé, "sněhové" závěsy do oken. To vše sněhově bílé a třpytivé. Vyzkoušejte si práci s netradičními
materiály jako je gáza, sádrový obvaz či alobal. Ukážeme si nejen výtvarné zpracování materiálů, ale i to jak je
použít v motivačních a pohybových hrách či při povídání v kruhu. Krom toho můžete načerpat další vánoční
inspiraci z fotek a knih lektorky. Úvod, teorie, ukázky her a aktivit, tvoření čertů. Tvoření ve dvou, vločky ze
sádry, vločky z papíru, andělé z folie, andělé z ruky. Ukázka reflektivních technik, zpětná vazba, dotazy,
zakončení.
S sebou: pohodlné oblečení, které si můžete umazat, možná gumové rukavice, fotoaparát (chcete-li), ručník na
ruce
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4924
MSMT-28166/2015-770
Termín konání:
07.11.2016, 08.30 - 11.30
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Radka Rubešová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 31.10.2016
650 Kč
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Tvořivé hry a činnosti pro MŠ
Pedagogové se v kurzu seznámí s principy prožitkové výtvarné výchovy, která je založená na procesu tvorby,
experimentu s materiály a následné společné reflexi. Vyzkouší si kreativní a inovativní techniky při práci s
papírem, textilem a přírodními materiály. Seznámí se s metodickými postupy, které jsou přiměřené věku dětí.
Naučí se rozvíjet u dětí kompetence k učení, kompetence k řešení problémů a kompetence činnostní.
Tematické celky:
Počasí a příroda (stůl roční doby)
Výtvarné aktivity (prvky artefiletiky)
Hry
Slavnosti a rituály
Skupinové pracovní listy
Relaxace, reflektivní techniky
Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek www.ssshodonin.cz, sekce Vzdělávací akce.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
55970
MSMT-28166/2015-770
22.11.2016, 08.30 - 12.00
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Mgr. Radka Rubešová
Uzávěrka přihlášek: 16.11.2016
630 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Hra a její využití v MŠ a ZŠ k rozvoji kooperace
Cílem semináře je podat účastníkům ucelené informace o tom, jak lze zavádět prvky kooperace do práce se
třídou v MŠ a jak systematicky rozvíjet kooperativní dovednosti u žáků v rámci mateřské a základní školy.
Účastníkům budou objasněny klíčové odborné termíny a specifikovány aktivity na rozvoj kooperace a
vysvětleny důležité momenty v rozvoji hry dětí předškolního a ml. školního věku. Budou prakticky
demonstrovány konkrétní postupy, kooperativní aktivity a hry, které si účastníci sami vyzkouší a s lektorem
provedou metodický rozbor.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4897
MSMT-7869/2015-1-352
23.11.2016, 09.00 - 13.00
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr. Alena Vlková
Uzávěrka přihlášek: 16.11.2016
750 Kč
Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511

Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Hrou k očekávaným výstupům
Účastníci semináře získají náměty pro svou pedagogickou činnost s dětmi. Seznámí se s možnostmi, jak tvořit
vzdělávací nabídku v souladu s očekávanými výstupy RVP PV.
Seminář se zabývá problematikou školní zralosti s důrazem na význam hry jako dominantní činnosti dítěte
předškolního věku. Je praktickým návodem pro tvorbu vzdělávací nabídky ŠVP a jejího souladu s očekávanými
výstupy RVP PV. Nepřímo souvisí s prací na portálu ČŠI InspIS.
Probíraná témata:
Hra jako dominantní činnost dítěte předškolního věku (volná a řízená hra).
Dítě v předškolním věku a jeho vývoj, vliv MŠ na rozvoj dítěte, zásady pro podporu tvořivého myšlení.
Ukázka tvorby vzdělávací nabídky v souladu s očekávanými výstupy.
Praktická tvorba vzdělávací nabídky.
Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek www.ssshodonin.cz, sekce Vzdělávací akce.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
55942
MSMT-36390/2015-1-953
23.11.2016, 09.00 - 14.00
Hodonín, Horní Valy 2
Bc. Blanka Nešporová
Uzávěrka přihlášek: 16.11.2016
590 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Výchovné obtíže u předškolních dětí
Cílem této vzdělávací akce je účastníkům zprostředkovat různé pohledy na problémové chování dětí v
předškolním věku a rozšířit odborné pedagogické kompetence v oblasti jejich řešení. Budou probrány
nejčastější problémové chování u dětí v MŠ (osobnostní disharmonie, emoční poruchy, adaptační odchylky –
projevy, vhodné a nevhodné výchovné přístupy). Formou workshopu budou účastníci řešit modelové situace.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4905
MSMT-1903/2014-1-159
30.11.2016, 13.30 - 18.30
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr. Renata Abrahamová
Uzávěrka přihlášek: 23.11.2016
750 Kč
Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511

Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Neurotické projevy u předškolních a mladších školních dětí
Seminář je zaměřený na problematiku neurotických projevů, neuróz dané věkové skupiny.
- základní teoretické poznatky o neuróze, disponovaní jedinci
- faktory, které se na neurotizaci jedince podílejí, kritické vývojové fáze, vývojové úkoly /např. zaškolení v MŠ,
ZŠ,…/
- neurotické projevy, neurózy /mluvní neurózy, tikové poruchy, neurotické bolesti břicha, neurotické zvracení,
úzkostné neurózy,.../
- neuróza- funkční onemocnění ve vztahu k onemocnění tělesnému -psychosomatickému; neuroticky
disponovaní
jedinci, neurotizující vlivy- vyjádřené neurotické obtíže v oblasti psychické i tělesné
- možnosti působení pedagoga, co pomáhá a škodí v rámci výchovy i vzdělávání, seznámení s relaxačními
technikami, intervence pedagoga, spolupráce s odborníky
- výchovné vedení dětí s danými obtížemi
- kazuistiky
- metodické materiály a další odborná literatura
Seminář je určen pro pedagogické pracovníky MŠ a I. stupně ZŠ
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4947
MSMT-38789/2014-1-1011
06.12.2016, 13.30 - 18.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Ivana Huková
Uzávěrka přihlášek: 01.12.2016
700 Kč
Mgr. Ivo Prokeš, e-mail: prokes@sssbrno.cz, tel. 543 426 037
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Oborové / Pedagogika / Mimoškolní pedagogika

Kooperativní činnosti v MŠ
V souvislosti s rozvíjením klíčových kompetencí dětí se jako nezbytná jeví jejich spolupráce. Vytváření
prostředí, v němž mohou děti kooperovat, vyžaduje od učitelky MŠ specifické dovednosti. Na jejich rozvoj je
zaměřen obsah vzdělávací akce. Bude realizován formou praktické dílny (tréninkovými metodami) tak, aby
účastníci získali dovednosti, které bezprostředně využijí v praxi.
Účastníci získají vědomosti a dovednosti, které jim napomohou plánovat a organizovat kooperativní činnosti a
skupinovou práci dětí a tím podporovat rozvoj jejich klíčových kompetencí.
Seminář vhodně navazuje na seminář z 25.4.2016 Plánování v každodenní práci učitelky MŠ.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4903
MSMT-29716/2014-1-819
01.11.2016, 09.00 - 15.00
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr. Věra Krejčová Ph.D.
Uzávěrka přihlášek: 25.10.2016
750 Kč
Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511

Oborové / Pedagogika / Mimoškolní pedagogika

Metodický materiál ve školní družině
Cílem vzdělávacího programu je prostřednictvím praktických ukázek a metodických pokynů poskytnout základní
informace, jak zpracovat a sestavit nejrůznější náměty činnostních aktivit zájmového vzdělávání, naučit
účastníky zpracovávat nejrůznější aktivity jako přílohy školního vzdělávacího programu se zaměřením na
dlouhodobou využitelnost v praxi, přinést inspiraci osvědčenými metodami a formami práce, nevšedními
nápady, předat další zkušenosti a náměty pro práci s dětmi a mládeží.
Absolvent se naučí prezentovat vlastní úspěšnou činnost před ostatními, využít komunikační schopnosti a
dovednosti, přijímat a zpracovávat informace, spolupodílet se na vytváření materiálu k dalšímu využití, pracovat
s vlastními prožitky, naslouchat názorům a postojům druhých týkajících se přímé práce s dětmi, podněcovat k
otevřené komunikaci o vlastních potřebách a problémech, sestavit metodický materiál ověřený v praxi.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5065
MSMT-7869/2015-1-352
Termín konání:
25.11.2016, 09.00 - 13.30
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Naděžda Kalábová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 18.11.2016
650 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Oborové / Pedagogika / Mimoškolní pedagogika

Příklady dobré praxe
Seminář bude inspirací všem, kteří chtějí připravit dětem rozmanitou náplň volnočasových aktivit – zejména ve
školní družině, školním klubu, středisku volného času, v zájmovém kroužku, na táboře či na škole v přírodě.
Do programu budou začleněny i DVD prezentace nejrůznějších činností s prvky zážitkové pedagogiky.
Cílem semináře je prostřednictvím praktických ukázek a metodických pokynů poskytnout základní informace,
jak zpracovat a sestavit nejrůznější náměty činnostních aktivit zájmového vzdělávání a zároveň si vyzkoušet
podle instrukcí sestavit návrh vlastního souboru příkladu dobré praxe, jako přílohy školního vzdělávacího
programu se zaměřením na dlouhodobou využitelnost v praxi.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4882
MSMT-7869/2015-1-352
02.12.2016, 09.00 - 14.00
Blansko, nám. Svobody 2
Naděžda Kalábová
Uzávěrka přihlášek: 25.11.2016
650 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Oborové / Pedagogika / Didaktika

Nové metody a formy práce v odborných předmětech a odborném výcviku
Program bude postavený na konstruktivistické pedagogice a třífázovémzovém modelu učení (E-U-R). Modelové
hodiny a následné společné analýzy jednotlivých metod a postupů umožní jejich následné využití v odborných
předmětech i odborném výcviku.
Určeno pedagogickým pracovníkům SOŠ.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5056
MSMT-21844/2013-1-582
03.11.2016, 08.00 - 14.30
Brno, Hybešova 15
PhDr. Libor Kyncl
Uzávěrka přihlášek: 02.11.2016
1 000 Kč
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
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Provoz a řízení

Příprava projektů financovaných z ESF
Vzdělávací akce je zaměřena na podporu při tvorbě vlastních projektových žádostí financovaných z ESF.
Seminář se soustředí na prohloubení znalostí a dovedností učitelů v oblasti evropských dotací. Učitelé získají
praktické rady, jak využít zdroje a program, které jsou k dispozici a jak mohou úspěšně realizovat vlastní
projekty. Také si vše prakticky vyzkoušejí.
Podrobný přehled témat výuky:
- Postup při přípravě projektu, definice řešeného problému/potřeby - příprava projektu a jeho řízení – analýza
problémů, sestavení týmu, rozfázování tvorby
- Základní struktura projektu – cíle, výstupy a aktivity projektu
- Ověření návrhu projektu – vstupní analýzy
- Sestavení rozpočtu a harmonogramu projektu
- Požadavky na projekty – co by nemělo v žádosti chybět, klíčové části projektu, práce s programem Portál IS
KP14+, praktické poznámky k vyplňování formulářů žádostí
- Aktuální stav operačních programů v období 2014 - 2020
- Specifika projektů financovaných z ESF
- Diskuse
Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek www.ssshodonin.cz, sekce Vzdělávací akce.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
56004
MSMT-7869/2015-1-352
07.11.2016, 09.00 - 16.00
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Zuzana Burešová
Uzávěrka přihlášek: 03.11.2016
1 000 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Provoz a řízení

Odborná příprava preventistů PO a požárních hlídek
Víte,
- co patří mezi základní povinnosti všech právnických a podnikajících fyzických osob (bez ohledu na míru
požárního nebezpečí)
- že sem, patří m.j. pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany
nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o PO a neprodleně odstraňovat zjištěné závady?
- že preventista PO vykonává činnost pouze na základě absolvování odborné přípravy?
- že preventista PO je oprávněn provádět školení zaměstnanců o PO i u činností se zvýšeným požárním
nebezpečím?
- že preventista PO je oprávněn označovat pracoviště příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a
pokyny ve vztahu k PO?
Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek www.ssshodonin.cz, sekce Vzdělávací akce.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
55961
neakreditováno
09.11.2016, 13.00 - 14.30
Hodonín, Horní Valy 2
Ing. Josef Škoda
Uzávěrka přihlášek: 02.11.2016
520 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Provoz a řízení

Školení vedoucích zaměstanců v oblasti BOZP a PO
Informace o změnách nových právních předpisů a doplnění povinností fyzických a právnických osob na úseku
BOZP a PO.
Školení probíhá jako jeden celek.
Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek www.ssshodonin.cz, sekce Vzdělávací akce.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
55960
neakreditováno
09.11.2016, 08.00 - 12.15
Hodonín, Horní Valy 2
Ing. Josef Škoda
Uzávěrka přihlášek: 02.11.2016
770 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Provoz a řízení

Školení pro vedoucí školních jídelen od A do Z
Seminář je určen pro začínající vedoucí školních jídelen a hlavní kuchařky. Přednáška je zaměřena na
legislativu (podrobný výklad vyhlášky o školním a závodním stravování), co je to správná výživa, pestrost,
skladba a frekvence podávaných jídel, současné hygienické předpisy (zásady osobní a provozní hygieny,
HACCP).
Přednáška obsahuje šest tematických částí. Po absolvování semináře vedoucí školní jídelny získá ucelené
informace a postupy pro správný chod školní jídelny.
Probíraná témata: Legislativa stravovacího provozu, školský zákon, vyhláška o školním a závodním stravování,
hygienické požadavky na provoz, nutriční doporučení (pestrý a nutričně vyvážený jídelníček), spotřební koš,
technologické postupy pokrmů,doplňková činnost
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: pracovníci školní jídelny
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4992
neakreditováno
09.11.2016, 13.00 - 17.00
Znojmo, Rudoleckého 25
Bc. Jarmila Čožíková
Uzávěrka přihlášek: 02.11.2016
750 Kč
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Provoz a řízení

Jak si inovovat či vylepšit svůj ŠVP
Seminář reaguje na potřebu mateřských škol provést inovace svých současných školních a třídních
vzdělávacích programů a to jak ve vztahu ke zkušenostem, které za dobu jejich realizace každá MŠ učinila, tak
ve vztahu k požadavkům RVP PV. Bude zaměřen na porovnání souladu ŠVP s RVP PV. Účastníci tak získají
dovednosti, které bezprostředně využijí při inovaci svých ŠVP a TVP.
Východiska tvorby ŠVP a podmínky předškolního vzdělávání (legislativní, pedagogicko-psychologická
východiska). Struktura ŠVP aneb co by měl ŠVP obsahovat (analýza jednotlivých částí ŠVP, příklady z praxe).
Pro smysluplný průběh a maximální efektivitu kurzu si s sebou každý účastník přinese text RVP PV a vlastní
ŠVP (případně i TVP).
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5044
MSMT-29716/2014-1-819
Termín konání:
10.11.2016, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Mgr. Věra Krejčová Ph.D.
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 03.11.2016
950 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Provoz a řízení

Co musí vědět vedoucí školního stravování
Seminář je určen pro začínající vedoucí školních jídelen a hlavní kuchařky. Přednáška je zaměřena na
legislativu (podrobný výklad vyhlášky o školním a závodním stravování), co je to správná výživa, pestrost,
skladba a frekvence podávaných jídel, současné hygienické předpisy (zásady osobní a provozní hygieny,
HACCP).
Přednáška obsahuje šest tematických částí. Po absolvování semináře vedoucí školní jídelny získá ucelené
informace a postupy pro správný chod školní jídelny.
Celý obsah semináře naleznete na webových stránkách střediska.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: pracovníci školní jídelny
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4893
neakreditováno
10.11.2016, 13.30 - 17.30
Blansko, nám. Svobody 2
Bc. Jarmila Čožíková
Uzávěrka přihlášek: 03.11.2016
750 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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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

Provoz a řízení

Systém řádů a směrnic školy a školského zařízení
Obsah:
- Povinné a fakultativní řády a směrnice. Pravomoc ředitele školy vydávat řády a směrnice. Řády a směrnice
jako nástroj delegování kompetencí, řízení a kontroly. Výhody a nevýhody vytváření směrnic.
- Systém řádů a směrnice školy (organizační řád): zejména školní řád školy, vnitřní řád školského zařízení, řády
učeben, spisový a skartační řád, vnitřní platový předpis, kolektivní smlouva, směrnice pro poskytování OOPP,
lyžařský a turistický kurz, organizace a konání maturitní a závěrečné zkoušky, škola v přírodě, ochrana
osobních údajů, ochrana majetku školy, směrnice pro evidenci majetku a hospodaření s ním, inventarizace.
- Proces vytváření interních směrnic, jejich změn a derogace: soulad obsahu směrnice s právními předpisy,
projednání se zaměstnanci nebo odborovou organizací, schválení odborovou organizací, platnost a účinnost
směrnice, technická stránka zpracování. Archivace, skartace.
- Rozbor existujících směrnic škol, vyhledávání kritických míst.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4879
MSMT-38789/2014-1-1011
Termín konání:
15.11.2016, 09.00 - 13.00
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor:
PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D.
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 01.11.2016
800 Kč
Kontaktní osoba:
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Provoz a řízení

Právní poradna
Obsah semináře:
1. Novela zákona o pedagogických pracovnících, která doplnila odbornou kvalifikaci učitelů na ZŠ, SŠ,
konzervatoři, VOŠ, pedagogů volného času.
2. Nejdůležitější změny - modifikace podmínek uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou s pedagogickými
pracovníky. Problematika bude vysvětlena na příkladech, které ředitelé obvykle řeší.
3. Společné vzdělávání - vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
žáků nadaných. Poskytnuty budou základní informace, které vyplývají z právní úpravy oblasti dané školským
zákonem a podrobnostech rozvedené v prováděcí vyhlášce.
Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek www.ssshodonin.cz, sekce Vzdělávací akce.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
55981
MSMT-17775/2014-1-598
16.11.2016, 09.00 - 13.00
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
JUDr. Hana Poláková
Uzávěrka přihlášek: 09.11.2016
870 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Provoz a řízení

Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací I.
1. Úprava účetní závěrky podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění
2. Účetní případy před sestavením účetní závěrky, aby nebyl porušen požadavek zákona o účetnictví v § 7:
- uplatnění ČÚS 701 – 708
- případy časového rozlišování a dohadné účty,
- použití finančních fondů před sestavením účetní závěrky,
- dokončení inventarizace a vypořádání inventarizačních rozdílů,
- výpočet a zaúčtování daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za rok 2016
3. Sestavení účetní závěrky, kontrola formální a věcné správnosti, oprava případných účetních chyb.
4. Uzávěrka účetnictví za rok 2016 podle ČÚS 702..
5. Otevření účetního období 2017, změny v legislativě pro rok 2017, pokud budou k dispozici.
6. Diskuse.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4881
MSMT-17775/2014-1-598
Termín konání:
23.11.2016, 09.00 - 13.00
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor:
Ing Olga Hanzlová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 16.11.2016
750 Kč
Kontaktní osoba:
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Provoz a řízení

Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací I.
Příprava a sestavení účetní závěrky vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, ÚSC, PO, státní
fondy) k 31.12.2016“
Účetní závěrka roku a Inventarizace
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4937
MSMT-17775/2014-1-598
24.11.2016, 09.00 - 13.00
Brno, Hybešova 15
Ing Olga Hanzlová
Uzávěrka přihlášek: 15.11.2016
750 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

Provoz a řízení

Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací II.
Seminář je tentokrát zaměřen především na inventarizaci majetku a závazků a na přípravu a sestavení roční
účetní závěrky.
Účastníci získají aktualizované potřebné vědomosti pro praktickou aplikaci z oblasti účetnictví. Budou jim
poskytnuty takové informace, které jim umožní řešení konkrétních účetních problémů na svých pracovištích.
1. Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků.
2. Organizační zajištění inventarizace - plán inventur, inventarizační komise.
3. Provedení fyzických a dokladových inventur, inventarizační rozdíly.
4. Inventarizační zpráva.
5. Účetní případy před sestavením účetní závěrky.
6. Úprava účetní závěrky v roce 2016, změny v obsahu Přílohy k účetní závěrce a ročních účetních výkazech
(přehled peněžních toků, přehled o změnách vlastního kapitálu). Kontrola formální a věcné správnosti.
7. Uzávěrka účetnictví roku 2016, vyčíslení daňové povinnosti, otevření účetnictví nového roku.
8. Řešení konkrétních problémů.
9. Diskuze k předloženým otázkám.
Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek www.ssshodonin.cz, sekce Vzdělávací akce.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
55952
MSMT-17775/2014-1-598
29.11.2016, 09.00 - 13.00
Hodonín, Horní Valy 2
Ing Olga Hanzlová
Uzávěrka přihlášek: 22.11.2016
770 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Provoz a řízení

Příprava projektů financovaných z ESF
Účastníci semináře si vyzkouší na konkrétních příkladech základní zásady projektového plánování, posílí své
dovednosti nezbytné při přípravě grantových žádostí a získají aktuální informace o podmínkách financování
projektů financovaných z ESF.
Obsah:
- Postup při přípravě projektu, definice řešeného problému/potřeby.
- Základní struktura projektu – cíle, výstupy a aktivity projektu.
- Ověření návrhu projektu – vstupní analýzy.
- Sestavení rozpočtu a harmonogramu projektu.
- Praktické poznámky k vyplňování formulářů žádostí.
- Aktuální stav operačních programů v období 2014-2020.
- Specifika projektů financovaných z ESF.
Seminář probíhá v počítačové učebně, každý účastník má k dispozici počítač.
Určeno: pedagogickým pracovníkům ZŠ a MŠ, ředitelům ZŠ a MŠ
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5062
MSMT-7869/2015-1-352
Termín konání:
29.11.2016, 08.30 - 15.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Zuzana Burešová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 22.11.2016
1 000 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Adamová, e-mail: adamova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Provoz a řízení

Co musí vědět vedoucí školního stravování
Seminář je určen pro začínající vedoucí školních jídelen a hlavní kuchařky. Přednáška je zaměřena na
legislativu (podrobný výklad vyhlášky o školním a závodním stravování), co je to správná výživa, pestrost,
skladba a frekvence podávaných jídel, současné hygienické předpisy (zásady osobní a provozní hygieny,
HACCP).
Přednáška obsahuje šest tematických částí. Po absolvování semináře vedoucí školní jídelny získá ucelené
informace a postupy pro správný chod školní jídelny.
Celý obsah naleznete na webových stránkách střediska.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: pracovníci školní jídelny
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4936
neakreditováno
01.12.2016, 13.30 - 17.30
Brno, Hybešova 15
Bc. Jarmila Čožíková
Uzávěrka přihlášek: 24.11.2016
750 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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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
Uzávěrka přihlášek: 16.01.2017
Kurzovné:
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
Uzávěrka přihlášek: 16.01.2017
Kurzovné:
4 000 Kč
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Školní výlety a exkurze
Nabídka školních výletů a exkurzí
Podrobný popis naleznete na našem webu www.jmskoly.cz/vylety.
V případě zájmu doporučujeme co nejdříve telefonicky dohodnout termín a zaslat objednávku.
Samotné zaslání objednávky můžete provést elektronicky rovněž na našem webu, případně
prostřednictvím e-mailu na adresu vylety@sssbrno.cz. Telefonní kontakt: 543 426 042.

Zima přichází!
Ve hře o to, kam pojedete na „lyžák“, zvítězíte, když pojedete s námi!
Připravili jsme pro vás nová pobytová místa.

Kouty nad Desnou
• Ubytování je zajištěno v penzionu Kouty.
• Pokoje mají 2 - 5 lůžek, jsou vybaveny umyvadly.
• Kapacita je 80 osob.
• K dispozici je společenská místnost, kulečník.
• Stravování je formou plné penze.
• Ski areál Kouty patří mezi nejmodernější lyžařské areály na Moravě.
• K dispozici je 11,5 km sjezdovek.
Cena:
• 540 Kč/osoba/noc, skipas 300 Kč/osoba/den.
• Na 10 platících jeden pedagog ZDARMA.

Karlov pod Pradědem
• Ubytování je zajištěno v horské chatě Soliter.
• Pokoje mají 2 nebo 3 lůžka.
• Kapacita je 80 osob.
• K dispozici: společenské prostory, lyžárna, sušárna, stolní tenis a fotbal, kulečník. WiFi.
• Strava je formou plné penze.
• Nově rozšířený areál disponuje 11 km sjezdovek.
Cena:
• 440 Kč/osoba/noc.

Praděd
• Ubytování je zajištěno na horské chatě Barborka.
• Pokoje mají 1 - 9 lůžek, jsou vybaveny umyvadly.
• Kapacita je 150 osob.
• Sociální zařízení je na chodbách.
• K dispozici je klubovna, stolní tenis, kulečník, stolní fotbal, sauna, masážní vana.
• Stravování je formou plné penze.
• Nejbližší vlek je vzdálen 100 m od chaty.
Cena:
• 400 Kč/osoba/noc.
• Na 15 platících je jeden pedagog ZDARMA.
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Školní výlety a exkurze
Čenkovice
• Ubytování je zajištěno v chatách Atlas a Větrník.
• Pokoje mají 2 - 7 lůžek.
• Kapacita je 120 osob.
• K dispozici: společenské prostory, lyžárna, sušárna, stolní tenis a fotbal, kulečník, WiFi, sauna.
• Strava je formou plné penze.
• Ubytování se nachází v centru SKI areálu Čenkovice.
Cena:
• 400 Kč/osoba/noc.
• Na 15 platících je jeden pedagog ZDARMA.

Radhošť
• Ubytování je zajištěno v horském hotelu Radegast.
• Pokoje mají 2 a více lůžek.
• Kapacita je 55 osob.
• K dispozici: společenské prostory, sauna, restaurace a bar.
• Strava je formou plné penze.
• Nejbližší sjezdovka je vzdálena od hotelu pouhých 200 m, lyžařské středisko Pustevny pak 2 km.
Cena:
• 430 Kč/osoba/noc, skipas 800 Kč/osoba/5 dnů.
• Pro každého 1 x sauna ZDARMA.
• Na 15 platících je jeden pedagog ZDARMA.

Červenohorské sedlo
• Ubytování je zajištěno v horské chatě KČT.
• Pokoje mají 2 - 7 lůžek, jsou vybaveny umyvadly.
• Kapacita je 60 osob.
• Sociální zařízení je společné v každém patře.
• K dispozici: společenské prostory, lyžárna, sušárna.
• Strava je formou plné penze.
• Jedno z nejkvalitnějších lyžařských středisek, je vhodné pro všechny lyžařské náročnosti.
Cena:
•440 Kč/osoba/noc.

Malá Morava
• Ubytování je zajištěno na Severomoravské chatě.
• Pokoje mají 2 - 5 lůžek.
• Kapacita je 100 osob.
• K dispozici je společenská místnost, Wifi.
• Stravování je formou plné penze.
• Přímo u chaty se nachází 500 m dlouhá sjezdovka, která je vhodná pro výuku lyžování.
• Vlek je v rámci pobytu ZDARMA.
Cena:
• 650 Kč/osoba/noc.
• Na 10 platících jeden pedagog ZDARMA.
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Školní výlety a exkurze

Jednodenní exkurze a výlety
Máme pro vás připravenou celou řadu jednodenních akcí. Navíc pojedeme s vámi, takže se nemusíte
o nic starat, vše zařídíme za vás. Vám zbývá jen zajistit pedagogický dozor.

Exkurze Osvětim
• Prohlídka je s českým průvodcem.
• V ceně exkurze je doprava na místo a zpět.
• Kapacita je 100 osob (2 autobusy).
• Odjezd z Brna je vždy v ranních hodinách, obvykle v 5 hod.
Cena:
• 650 Kč/osoba z Brna.
• Na 20 dětí 1 pedagog ZDARMA.
Nové termíny na jaro 2017:
15. března, 21. března
23. března, 29. března
30. března

Ostrava „ČERNÁ..."
• Prohlídka dolu Landek s průvodcem, jedná se o významnou technickou památku.
• Dolní Vítkovice s průvodcem, tech. památka je na seznamu Evropského kulturního dědictví.
• Prohlídka interaktivního muzea, Velký svět techniky.
• V ceně je doprava na místo a zpět.
Cena:
• 770 Kč/osoba.
• Cena je kalkulována na min. počet 30 dětí při cestě z Brna.
• Na každých 10 dětí je jeden pedagog ZDARMA.

Dolní Morava - stezka v oblacích
• Je připraven celodenní program na Dolní Moravě.
• Stezka v oblacích + 1x tobogán (+ lanovka tam i zpět),
• Pískový svět + program 1 h,
• Mamutíkův vodní svět + program 1 h,
• oběd,
• doprava na místo a zpět.
Cena:
• 900 Kč/osoba pro základní školy.
• 880 Kč/osoba pro mateřské školy.
• Cena je kalkulována na min. počet 30 dětí při cestě z Brna.
• Na každých 10 dětí je jeden pedagog ZDARMA.
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Pravidla účasti na vzdělávacích akcích
1. Přihlašování
- Zasláním závazné přihlášky na doručovací adresu organizace Středisko služeb školám
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková
organizace na ulici Hybešova 15, 602 00 Brno.
- Zasláním závazné přihlášky na e-mailovou adresu organizačního garanta vzdělávací
akce prijmeni@sssbrno.cz .
- Řádně vyplněnou přihlášku zašlete do uzávěrky (tj. 7 dnů před akcí, pokud není uvedeno jinak).
- Tiskopis přihlášky najdete samostatně na webových stránkách www.sssbrno.cz a www.jmskoly.cz,
případně je možné 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 přihláška
Přihlašování na vzdělávací programy je možné zasláním závazné přihlášky na kontaktní adresu
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková
organizace, Hybešova 15, 602 00 Brno nebo elektronicky na e-mailovou adresu garanta příslušného vzdělávacího
programu. Obě formy přihlášení budou považovány za závazné.
Uhrazení akce proveďte na základě vystavené faktury, kterou vám zašleme po registraci Vaší závazné přihlášky
a potvrzení Vaší účasti. Částku může uhradit jak škola nebo přímo účastník z vlastního účtu.
V případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
Přihláška na akci (vyplňte):
Číslo
Název
Termín
Místo konání
Kurzovné
Škola (organizace), která vysílá účastníky (uveďte přesný název školy dle zřizovací listiny):
Název
Adresa
PSČ
Obec
Telefon
E-mail
IČ
DIČ
Přihlašujeme účastníky (vyplňte, v případě potřeby přidejte řádky):
Já níže podepsaný účastník souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji Středisku služeb školám a
školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvkové organizaci, byly používány
pouze pro účely zpracování agendy související s touto přihláškou.
A to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona $. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Č.

Datum nar.

Příjmení, jméno, titul

Podpis účastníka

1
2

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

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

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Hybešova 15, Brno 602 00

www.sssbrno.cz
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