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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí
Cílem semináře je zvýšení povědomí a profesionality pedagogů o ukazatelích a projevech ohroženého dítěte a
projektování do chování dítěte.
Obsah:
Definice „Ohrožené dítě“ – definice pojmu v kontextu školního prostředí, sociálně znevýhodněné dítě, rodinné
prostředí s nízkou socioekonomickou úrovní, nízkým sociokulturním postavením, s rizikovými projevy chování v
rodině, dítě se syndromem CAN, příčiny, příznaky a projevy.
Potřeby dítěte a jejich naplňování v rodině, dysfunkční rodina s důrazem na rizikové faktory, rizikový rodič a
rizikové dítě, psychická deprivace dítěte.
Právní aspekty „ohroženého dítěte“ – trestněprávní úprava týrání, zneužívání a zanedbávání, právní normy
upravující oprávnění a povinnosti pedagogů.
Monitorování ohrožených dětí – metodická doporučení.
Následná péče o ohrožené děti a síť odborné pomoci.
Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek www.ssshodonin.cz, sekce Vzdělávací akce.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: výchovní poradci
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
55975
MSMT-29716/2014-1-819
07.12.2016, 08.00 - 14.30
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Monika Fojtáchová
Uzávěrka přihlášek: 30.11.2016
870 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Oborové / Management

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky –
doškolovací kurz
Cílem semináře je seznámit účastníky s novinkami v oblasti poskytování první pomoci.
Obsah bude rozdělen na oblast týkající se:
- změn v oblasti kardiopulmonální resuscitace v první pomoci – diagnostika náhlé zástavy oběhu, uvolnění
dýchacích cest, revize dutiny ústní, dýchání z plic do plic, nepřímá srdeční masáž apod.,
- specifik kardiopulmonální resuscitace v první pomoci u dětí,
- upevnění stávajících znalostí a dovedností v oblasti poskytování první pomoci v těch kategoriích, ve kterých
nedošlo k obsahovým změnám,
- praktických ukázek a prevence,
- aktuálních novinek k datu konání,
- školní lékárničky – vybavení, (lékárnička na školní akce, školy v přírodě, apod.).
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:
56022
MSMT-1903/2014-1-159
24.01.2017, 13.30 - 17.15
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Božena Miklósyová
Uzávěrka přihlášek: 18.01.2017
630 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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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

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
Uzávěrka přihlášek: 25.11.2016
Kurzovné:
1 000 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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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:
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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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

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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Provoz a řízení

Správní řízení na základní a střední škole
Témata:
Vztah správního řádu a školského zákona.
Odlišení správního řízení a rozhodování mimo správní řízení.
Předprocesní fáze správního řízení (zejména přijímání podnětů k zahájení řízení, odložení věci).
Vlastní správní řízení (zahájení, průběh, zastavení, vydání rozhodnutí).
Případy typické pro ZŠ: odklad povinné školní docházky, přijetí k základnímu vzdělávání, uvolnění z výuky,
převedení na jinou ZŠ apod.
Případy typické pro SŠ: přijetí ke vzdělávání ve střední škole, individuální vzdělávací plán, přestup do jiné SŠ,
opakování ročníku, uznání vzdělání atd.
Zdůvodnění správných postupů.
Rozbor častých chyb.
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:
55982
MSMT-29716/2014-1-819
05.12.2016, 13.30 - 17.15
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D.
Uzávěrka přihlášek: 30.11.2016
790 Kč
Mgr. Malíková Kateřina, e-mail: malikova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660

Provoz a řízení

Systém Bakaláři a inkluze v administrativě
Cílem tohoto semináře je poskytnout školám, které tento program pro administrativu školy využívají, další
informace o aplikaci a dovednosti, jak co nejlépe a nejefektivněji zadávat vyžadovaná data, které tato aplikace
nabízí. Konkrétně se naučíte, jak zadávat data o inkluzi do Bakalářů, jak generovat data pro odesílání na UIV a
jak je předávat.
Seznámíte se s novinkami v oblasti přihlášek na SŠ, a s novými požadavky na tisk výstupních vysvědčení.
Budete také seznámeni s novinkami verze 2016-17.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5086
neakreditováno
07.12.2016, 14.00 - 16.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Lubomír Pajtina
Uzávěrka přihlášek: 01.12.2016
650 Kč
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
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Provoz a řízení

Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích
Obsah:
- Úvod - právní rámec
- Majetek příspěvkových organizací
- Kontrola a inventarizace majetku
Každý účastník kurzu obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: ekonomičtí pracovníci
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4883
neakreditováno
08.12.2016, 09.00 - 15.00
Blansko, nám. Svobody 2
Ing. Petr Sikora
Uzávěrka přihlášek: 01.12.2016
1 000 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Provoz a řízení

Hodnocení pedagogů, hospitace v práci ředitele
Seminář mino jiné obsahuje cíle hospitační činnosti – smysl hospitační činnosti - kam hospitační činnost
směřujeme, jak sdílíme s pedagogy toto směřování, způsoby provádění hospitací s ohledem na definované cíle,
na co zaměřit pozornost při hospitaci.Obavy pedagogů z hospitací – z jakého důvodu a jak tyto obavy snížit?
Průběh hospitace a její záznam, pohovory – komu mají být užitečné a také plán hospitační činnosti, reflexe
celého semináře
Cílem semináře je prozkoumat proces hospitační činnosti z pohledu vedoucích pracovníků ve školství.
Pojmenovat příležitosti a rizika provádění hospitací.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4884
MSMT-1903/2014-1-159
11.01.2017, 09.15 - 13.45
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr. Jana Žaludová
Uzávěrka přihlášek: 04.01.2017
800 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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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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