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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 / 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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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 / 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

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

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

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
Uzávěrka přihlášek: 16.11.2016
Kurzovné:
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

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 akce:
Číslo akreditace:
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
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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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Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

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

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

Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

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

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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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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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

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 / 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

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

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
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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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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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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.

- 24 -

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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