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Humanitní / Český jazyk

Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ
Tento šestnáctihodinový seminář provede pedagogy prvního stupně několika tématy vztahujícími se ke
čtenářské gramotnosti. Konkrétně: Čtení a psaní v 1.třídě, Čtenářská gramotnost a pravopis, Čtenářská
gramotnost klíčem k úspěchu, Hodina čtení a práce s příběhy. Účastníci této vzdělávací aktivity se seznámí s
aktivizujícími metodami a formami práce, které vedou žáka ke zlepšení čtení s porozuměním a tímto způsobem
i ke zkvalitnění písemného projevu.
Společně s lektorkou si projdeme přípravnou etapou výcviku čtení a psaní v 1.třídě, seznámíme se s úskalími a
obtížemi v budování potřebných dovedností s ohledem na individualitu každého žáka a inkluzívní vzdělávání,
vyzkoušíme si prakticky vhodné techniky, získáme náměty, jak sestavit hodinu zajímavější a poutavější.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5119
MSMT-25234/2016-1-780
Termín konání:
02.02.2017, 09.00 - 15.00 23.02.2017, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
PaedDr. Hana Mühlhauserová
Uzávěrka přihlášek: 26.01.2017
Kurzovné:
2 400,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Humanitní / Český jazyk

Čeština bez papíru
·

BYOD – využití žákovských mobilů (hlasování, Internetová jazyková příručka)

·
Využití programů a webových aplikací pro přípravu cvičení (LearningApps, Classtools, XMind, FlipQuiz,
Bubble.us, Tarsia…)
·

Zvýrazňování informací na webových stránkách (Diigo)

·

Aplikace pro organizéry (RWT: Vennův diagram, Timeline…)

·

Blogy (Kidblog, Tackk)

·

Tvorba testů v Google formulářích, skript Flubaroo

·

Dílna čtení, elektronické knihy

Seminář seznámí účastníky s tím, jak využít moderních technologií v hodinách českého jazyka, a to ve všech
jeho částech – mluvnici, slohu i literatuře. Budeme proto psát, hlasovat, vytvářet testy, cvičení a myšlenkové
mapy i číst a tvořit, mluvit o využití žákovských mobilů (BYOD) i o aplikacích pro různé platformy (Windows,
iOS, Android).
Přijďte se inspirovat.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5067
MSMT-1412/2016-1-156
Termín konání:
13.02.2017, 14.00 - 18.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Ludmila Kovaříková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 06.02.2017
900,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Angličtina – Efektivní využití filmů a videoklipů při učení a opakování
Účastníci semináře se seznámí s možnostmi, jak využívat krátké videoklipy a filmy v hodinách anglického
jazyka. Některé aktivity si přímo vyzkoušejí.
Praktické aktivity budou účastníkům prezentovány tak, aby si je vyzkoušeli přímo a byli pak schopni je snáze
aplikovat v hodinách. Dále budou teoreticky představeny další možnosti využití videa a internetu.
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:
56006
MSMT-1903/2014-1-159
23.01.2017, 14.00 - 17.00
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Michaela Sobotková
Uzávěrka přihlášek: 18.01.2016
680,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Humanitní / Cizí jazyky / Němčina

Při hodinách němčiny nemusí být nuda
Účastníci semináře se seznámí s metodami a formami práce, které obohatí výuku německého jazyka,
vyzkoušejí si prakticky práci s komiksem a obrázkovým materiálem, získají náměty, jak udělat hodinu němčiny
zajímavější.
Využití obrazového materiálu, vhodného do výuky německého jazyka (letáky, obrázky, kimovky).
Aktivizační techniky a aktivity (lodě, kufr, kdo jsem, jedeme do Ameriky atd.).
Práce s abecedou. Práce s příběhem a komiksem.
Ukázky her, soutěží a pracovních listů pro jednotlivá témata, příp. gramatické jevy
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:
55991
MSMT-11018/2016-1-370
26.01.2017, 14.00 - 17.00
Hodonín, Horní Valy 2
Bc. Mgr. Klára Kamenská
Uzávěrka přihlášek: 18.01.2017
660,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Agrese a agresivita u dětí a mládeže (žáci se SVP)
Cílem semináře je osvojení si poznatků z oblasti prevence rizikového chování u dětí a dospívající mládeže.
Osvojení si základních pojmů. Umět rozlišit druhy agresivního chování a adekvátně na ně reagovat. Kromě
teoretických poznatků poskytne seminář i zážitkovou a prakticky orientovanou formu, jak zacházet s
agresivitou.Téma semináře je stále aktuální a přináší vhled do problému, se kterým se ve školských zařízeních
setkáváme.
Součástí semináře jsou i praktické ukázky aktivit ke zklidnění, nácvik prvků relaxace: dechová cvičení pro
zklidnění, relaxační pohádky.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5110
MSMT-15649/2016-1-566
Termín konání:
13.01.2017, 08.00 - 12.30
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Mgr. Alena Vlková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 06.01.2017
700,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Na slovíčko se šikanou – základní orientace v problému
Šikana je téměř na jakékoli škole velmi rozšířený jev. Učitelé se většinou nedokážou orientovat v problematice
šikanování a cílem semináře proto je, aby byli připraveni rozpoznat šikanu, šikanózní chování a aby uměli
odhadnout stádia a formu šikany. Snaha lektora na semináři bude ukázat, jak je možné vyvarovat se chyb při
prvních krocích v řešení šikany.
Rozlišení mezi škádlením a šikanou: znaky šikany, praktické ukázky na případech, rozlišení v praxi.
Vnější a vnitřní pohled na šikanování.
Rozlišení počátečních a pokročilých stádií
- vývoj šikany (klasifikace šikany I., II., III., IV. a V. stadium)
- kritéria - (pět základních kritérií na rozlišení jednotlivých stadií šikany)
Modelové situace – ukázky z každodenní praxe, příklady, osudy dětí, rodin, které se setkali s tímto fenoménem.
Chyby při řešení šikany – nerozlišení šikany, neodhadnutí stadia, nerozkrytí rolí, chybné označení agresor x
oběť.
Šikana ze strany žáků k učiteli – chyby při rozpoznání varovných signálů.
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:
56021
MSMT-15649/2016-1-566
17.01.2017, 13.00 - 19.00
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Mgr. Renata Ježková
Uzávěrka přihlášek: 10.01.2017
810,00 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Integrované dítě v ZŠ – specifické poruchy učení a chování
Cílem semináře je pomoci účastníkům lépe se orientovat v problematice dětí se speciálně pedagogickými
potřebami - integrované děti.
Obsah:
Legislativa: školský zákon 561/2004 Sb. § 16, vyhláška 73/2005 Sb.
Charakteristika dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami.
Formy integrace.
Spolupráce rodiny a ZŠ s Pedagogicko-psychologickou poradnou.
Jak sestavit individuálně vzdělávací plán pro integrované dítě, podpůrná opatření.
Spolupráce s rodinou integrovaného dítěte.
Podmínky zřízení pozice asistenta pedagoga .
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:
56008
MSMT-15649/2016-1-566
17.01.2017, 14.00 - 17.00
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Alena Vlková
Uzávěrka přihlášek: 11.01.2017
660,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

MŠ v praxi – Integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ
Účastníci se seznámí s procesem integrace a inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřské
školy a specifiky výchovně – vzdělávací práce v případě začlenění dítěte s handicapem do prostředí „běžné“
mateřské školy. Dále se naučí efektivně pracovat s podklady nezbytně nutnými pro integraci dítěte se
speciálními vzdělávacími potřebami, odpovídající požadavkům současné legislativy.
Vybraná témata vychází z přímé pedagogické praxe a skutečných situací, vycházející každodenních povinností
řídícího pracovníka mateřské školy a praktických zkušeností lektorky.
Obsahové členění:
Specifika inkluze v mateřské škole dle speciálně – pedagogických oblastí.
Legislativa a integrační proces krok za krokem.
Vytváříme Individuální vzdělávací plán v mateřské škole + přehled legislativních úkonů a kroků.
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:
56023
MSMT-28166/2015-770
19.01.2017, 09.00 - 12.45
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Bc. Lenka Polášková
Uzávěrka přihlášek: 12.01.2017
680,00 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primárně logopedická prevence
Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního
vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci
narušeného vývoje dětské řeči.
Studium je zejména určeno pro učitele/učitelky mateřské školy nebo přípravné třídy základní školy. Kritériem
pro výběr uchazeče je doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., v
platném znění) učitele nebo vychovatele a písemný souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe
frekventanta kurzu.
Obsah (40 hodin teorie a 20 hodin praxe)
Úspěšné absolutorium kurzu je podmíněno alespoň 75% účastí. Studium je ukončeno závěrečným pohovorem
a rozborem kazuistiky, kterou absolvent zpracoval na základě pedagogické praxe zaměřené na provádění
aktivit v oblasti logopedické prevence. Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k
výkonu činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j.14712/2009-61 k
zabezpečení logopedické péče ve školství.
Číslo akreditace:
Číslo akce:
4991
MSMT-25234/2016-1-780
Termín konání:
19.01.2017, 09.00 - 16.00 26.01.2017, 09.00 - 16.00 02.02.2017, 09.00 - 12.00
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor:
PaedDr. Ilona Kejklíčková Ph.D.
Bc. Libuše Musilová
Mgr. Iveta Neřimová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 13.01.2017
5 200,00 Kč
Kontaktní osoba:
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) – 1. část
Účastníci semináře budou seznámeni s typickými příznaky a projevy ADHD, možnými příčinami vzniku, postupy
práce při poruchách motoriky, vnímání, emočních poruchách, poruchách koncentrace. Učitelé si rozšíří
kompetence v oblasti korekce nežádoucího chování – práce s hyperaktivním dítětem.
Obsah:
Vznik ADHD, ADD (vlivy genetické a biochemické).
Jednotlivé příznaky LMD (ADHD, ADD).
Výskyt LMD.
Dítě s LMD ve škole i doma.
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:
55929
MSMT-16403/2015-1-557
25.01.2017, 09.00 - 13.00
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Lenka Bínová
Uzávěrka přihlášek: 18.01.2017
670,00 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) – 2. část
Účastníci semináře budou seznámení s možnými postupy práce s dětmi s ADHD (ADD). Učitelé si rozšíří
kompetence v oblasti korekce nežádoucího chování – práce s hyperaktivním, hypoaktivním dítětem.
Obsah:
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 .
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:
55930
MSMT-16403/2015-1-557
13.02.2017, 13.30 - 17.30
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Lenka Bínová
Uzávěrka přihlášek: 06.02.2016
670,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Oborové / Psychologie

Rozvoj osobních kvalit a komunikativní a kooperativní dovednosti
1. den – 8h Pokud chci rozumět rodičům a žákům, musím porozumět nejdříve sobě!
Sebepoznání konkrétním sebetestováním svých vlastností.
Bipolární obraz vlastností člověka – hledání sebe.
Práce s vlastní agresivitou a poznání své vrozené dispozice AG.
Sebenáhled na intelekt, charakter, schopnosti a temperament, výcvik zátěže v komunikaci.
Dispozice jednání – stavy EGA-sebepoznání a vyhodnocení, praktické sebenáhledy.
Sociální výcvik: zvládání a odhad situace, stress a práce se zátěží ve všech rovinách života, plán sebekorekce.
2. den – 8h Úspěch pedagoga v praxi je určen jeho schopností komunikovat, kooperovat
Chyby v jednání učitele, tempo, dynamika, intolerance, nízký sebenáhled, nekritičnost, chybějící zpětná vazba,
jednání s rodinou a další.
16h program ve dvou dnech
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4914
MSMT-25234/2016-1-780
20.01.2017 - 21.01.2017, 08.00 - 16.30
Brno, Hybešova 15
PhDr. Lidmila Pekařová
Uzávěrka přihlášek: 13.01.2017
2 400,00 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

- 11 -

Oborové / Management

Rozhodování a řešení problémů
Rozhodování a orientace na výsledek, cíl
Stanovení priorit
Minimalizace vlivu iracionálních prvků na rozhodování
SWOT analýza a její význam při rozhodování
Analýza a řízení rizik
Technika analýzy situace "RECA"
Strukturování složitých rozhodnutí: kompenzační strategie, eliminace podle aspektů
Emoce jako opora - převzetí kontroly nad situací
Přesvědčivá komunikace a argumentace
Interaktivní výklad, procvičení na modelových situacích, trénink praktických dovedností
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4954
MSMT-28166/2015-770
17.01.2017, 09.00 - 15.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Jakub Šindler
Uzávěrka přihlášek: 05.01.2017
700,00 Kč
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 543 426 044, 734 314 348
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Oborové / ICT

Tablety prakticky II – pro 2. stupeň ZŠ
Seminář Tablety prakticky II je zaměřen na skutečné, reálné využití a zapojení dotykových zařízení (tabletů či
mobilů) do výuky na 2. stupni ZŠ. Na pěti typických aktivitách bude účastníkům ukázáno, jak žáky motivovat k
zapojení techniky do výuky.
Kurz 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.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4989
MSMT-17775/2014-1-598
Termín konání:
07.02.2017, 13.00 - 17.00
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Mgr. Ivana Křístelová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 03.02.2017
750,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Měkké dovednosti / Mentoring

Základy mentorských dovedností
Mentoring je jednou z moderních forem podpory profesního rozvoje. Jedná se o formu, která odpovídá
současným trendům ve vedení lidí. Většina manažerů se v posledních letech odklání od autokratického řízení k
partnerskému vedení lidí, od udržování hierarchických struktur k budování autonomních týmů, od soutěživosti
mezi pracovníky k budování tzv. učících se organizací, které jsou založeny na osobním mistrovství, týmové
spolupráci, systémovém myšlení, sdílení vizí a mentálních modelů. Mentor u druhých podporuje rozvoj jejich
profesních kompetencí, rozumí procesům učení dospělých a dokáže své kolegy na cestě jejich rozvoje
doprovázet tím, že posiluje jejich důvěru, sebeuvědomění a zodpovědnost.
Kurz mentorských dovedností je určen všem, kteří chtějí zavést mentoring ve svých školách, případně se chtějí
věnovat mentoringu kolegů ve svých školách a podporovat je v dalším rozvoji.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5102
MSMT-25234/2016-1-780
19.01.2017, 09.00 - 15.00 08.02.2017, 09.00 - 15.00 27.03.2017, 09.00 - 15.00
Znojmo, Rudoleckého 25
Mgr. Miloslav Hubatka
Uzávěrka přihlášek: 13.01.2017
4 800,00 Kč
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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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
630,00 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
630,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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Umění a kultura / Hudební výchova

Písně, hrátky se zvířátky
V praxi ověřené náměty pro rozvoj hudebně pohybových dovedností dětí, rozšiřování schopností improvizace
rytmické, pohybové a instrumentální. Aktivizační metody, využití některých pohybových a psychomotorických
her.
Využijeme i zvuky předmětů v okolí nebo nástroje Orffovského instrumentáře – např.: u písničky Koza a kůzlata
(bumtarata…), Kůň (malý koník zařehtal)… S pohybem spojíme i rondo Šla kočička k muzice, Liščí mazurka,
Leť motýlku, Motýli (Létá motýl za motýlem), Veverka Čiperka (podávání oříšků), U rybníka (můžeme využít
hračku – žábu, nebo poskoky, spojíme i se hrou na drhlo –žábu)….Stoupající melodii si můžeme názorně
ukázat např.: u písničky Kočka leze dírou aj..
V dalších části využijeme i pohybové a psychomotorické hry: oblíbená je hra Na zvířátka a jejich mláďátka
(orientace v prostoru dle sluchu). Vyzkoušíme si řazení postav z pohádky O Budce nebo O veliké řepě – využití
obrázků, pohyb. Seminář je veden formou praktické dílny.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4885
MSMT-43214/2013-1-1001
Termín konání:
18.01.2017, 09.00 - 13.00
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor:
Eva Hurdová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 11.01.2017
750,00 Kč
Kontaktní osoba:
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Umění a kultura / Výtvarná výchova

Nové výtvarné techniky
Výtvarná dílna je zaměřena na nové formy výtvarné práce. Soustředíme se na nové materiály i nový
technologický postup jejich zpracování, který jsme doposud nezkoumali. Dále se zaměříme na tvořivost,
obrazotvornost, ladění barev, dovednost a fantazii.
Témata, která připravujeme, jsou:
Kompozice barevných kruhů, tvoření pomocí lepicí pásky, kávových filtrů, alobalu a temper, nebo pomocí
papírové utěrky. Malování na sklo pěnou na holení, malování míčkem v krabici, voskovkami na teplou plochu,
na malířské plátno, na zrcadlo, malování v pohybu, razítkování listy a polystyrenem.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5094
MSMT-28166/2015-770
06.02.2017, 13.00 - 17.30
Znojmo, Rudoleckého 25
Jana Žáčková
Uzávěrka přihlášek: 01.02.2017
600,00 Kč
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Umění a kultura / Výtvarná výchova

Výtvarná dílna – Malovaný svět
Vzdělávacím cílem je nabídnout a vyzkoušet propojení literárních tvarů s výtvarným projevem a společně se
samotným ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem.
Inspirace pohádkou nebo příběhem slouží jako motiv a začátek záměru ilustrací prožitku dětskými umělci, k
budování vztahu ke čtení a knihám. Děti získají vztah k pohádkám, budou je rády poslouchat a číst, rozvinou se
jejich pozorovací schopnosti, slovní zásoba, způsoby vyjadřování, smysl pro abstraktní uvažování.

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

Číslo akreditace:
5118
MSMT-36390/2015-1-953
27.02.2017, 14.00 - 17.00
Znojmo, Rudoleckého 25
Adolf Dudek
Uzávěrka přihlášek: 22.02.2017
650,00 Kč
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Učitel a stres
Seminář je určen pro pedagogické pracovníky. Seznamuje je s problematikou stresu, jeho důsledky na zdraví
učitele a na jeho pracovní aktivitu. Seminář je zaměřen na sebepoznávání vlastních stresorů a snaží se rozšířit
učiteli povědomí o preventivních protistresových opatřeních.
Cílem semináře je účastníky seznámit s obecnými zákonitostmi stresu, s jeho projevy a důsledky na chování,
prožívání, pracovní aktivitu a mezilidské vztahy. Seminář účastníkům přináší podněty pro zamyšlení nad
vlastními stresory a způsoby reakcí. Přispívá k rozšíření klíčových kompetencí učitele v oblasti zkvalitnění
pedagogické a výchovné práce tím, že nabízí učiteli široký repertoár preventivních opatření proti stresu.
Součástí semináře jsou také základy asertivního chování a jednání jako jedna z forem předcházení konfliktů v
komunikaci.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
4866
MSMT-10708/2014-1-374
Termín konání:
19.01.2017, 13.00 - 18.00
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor:
PhDr. Hana Jakubcová
Uzávěrka přihlášek: 12.01.2017
Kurzovné:
750,00 Kč
Kontaktní osoba:
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Jak mít úspěch v hodinách
Úspěšná hodina – jak ji poznám?
Jak vypadá úspěšná hodina? Vaše hodiny jsou občas perfektní, většinou dobré, ale někdy se vám nedaří?
Přemýšlíte o tom, co všechno má vliv na výsledek hodiny? Hledáte další názory a způsoby, jak pracovat, abyste
byli spokojenější?
Komunikace se žáky a třídou. Mapa učení. Učební styly – sluchový, vizuální, kinestetický. 3M – co jim Musím
říct, co bych Měl, co Můžu. 4 zásady mistrovské řeči. Motivace, pozornost. Rychlost mluvení x rychlost myšlení.
Křivka pozornosti: hádanky, bioenergetická cvičení s tělem, test kreativity kresby, jak se chovat podle instrukcí,
test kreativity slova. Problémový žák, problémová třída. Hodnotím žáky i sebe.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4907
MSMT-16403/2015-1-557
22.02.2017, 09.00 - 15.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Robert Čapek Ph.D.
Uzávěrka přihlášek: 15.02.2017
1 000,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Učíme se číst a psát genetickou metodou
Účastníci se seznámí s genetickou metodou čtení a psaní, vyvodí rozdíly mezi genetickou a slabičnou metodou,
pojmenují klady a rizika v učení oběma metodami, seznámí se s praktickými ukázkami práce genetickou
metodou čtení a psaní.
Probereme tyto tematické okruhy: Jak se děti učí číst a psát genetickou metodou, rozdíly mezi genetickou a
slabičnou metodou, jak si poradit s různou úrovní čtenářských dovedností dětí při vstupu do 1.třídy a jak
pracovat s projekty v prvním ročníku.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5099
MSMT-1549/2015-1-163
Termín konání:
07.03.2017, 13.00 - 16.30
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Mgr. Karla Černá
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 28.02.2017
800,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Talent a jeho základní atributy
Účastníci si rozšíří své kompetence v oblasti rozvoje talentu dětí.
Tento seminář má inspirovat ty, kteří s dětmi pracují v tom, jaké atributy talent má, jak je rozvíjet a propojovat.
Obsah semináře:
Osobnostní atributy - sebevědomí, zpětnovazební mechanismy a výkonná tvořivost.
Oblast specifických nástrojů k realizaci – motivace, oslovitelnost, samostatnost a pracovní návyky.
Limitace osobnosti. Jedná se převážně o limitace prostředím a to konstruktivního typu (být si vědom reálných
limitací, které mi talent přináší) a nekonstruktivního typu (nesmyslně projektované ambice rodičů, nepřiměřené a
nepřirozené nároky, předsudky, prestiž...). Týká se hlavně rizik, která rodiče (ale i např. sportovní kluby)
nejčastěji podceňují.
Diskuze, příklady z praxe, dotazy.
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:
55959
MSMT-36390/2015-1-953
09.01.2017, 08.00 - 17.00
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Jiří Halda
Uzávěrka přihlášek: 04.01.2017
870,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

MŠ v praxi - Nechutenství a odmítání stravy u dětí předškolního věku
Účastníci si rozvinou své kompetence v oblasti výchovně – vzdělávacích strategií, které směřují k přípravě a
realizaci takových aktivit, které pozitivně ovlivňují stravovací návyky, postoje dětí k životnímu stylu a vychází z
požadavku RVP PV. Seznámí se s praktickými zkušenostmi lektorky, nápady a inspirací pro činnosti vhodné k
realizaci v mateřské škole, získají inspiraci, jak lépe spolupracovat s provozními zaměstnanci v rámci tvorby
jídelníčku v mateřské škole. Účastníci budou mít možnost shlédnout obrazový materiál a zapojit se do
praktických činností.
Obsahové členění:
Osobnost dítěte a jeho životospráva pohledem RVP PV.
Postoje k jídlu a jejich vytváření.
Výchovně – vzdělávací činnost a stravování v mateřské škole.
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:
56005
MSMT-28166/2015-770
19.01.2017, 13.30 - 17.30
Hodonín, Horní Valy 2
Bc. Lenka Polášková
Uzávěrka přihlášek: 12.01.2017
680,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Škádlení nebo šikana v MŠ?
Účastníci se dozvědí, jak rozlišit šikanování od škádlení, získají informace, proč si děti vzájemně ubližují,
informace o zárodcích šikany a možnosti řešení negativního společenského jevu - rodících se příznaků šikany
již v MŠ.
Obsah:
Šikana - její charakteristiky a příčiny vzniku šikany.
Varovné signály šikany (signály pro pedagoga, signály pro rodiče).
Rozdíly mezi šikanováním a škádlením.
Obtíže při identifikaci šikany.
Řešení šikanování.
Prevence šikany.
Odkazy.
Kazuistika.
Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek www.ssshodonin.cz, sekce Vzdělávací akce.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: učitelé všeobecných předmětů
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
55988
MSMT-15649/2016-1-566
24.01.2017, 09.00 - 13.00
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Svatava Vyhlídalová
Uzávěrka přihlášek: 18.01.2017
620,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky
Seminář pro pedagogické pracovníky, který je zaměřený na otázky týkající se připravenosti předškoláků na
vstup do ZŠ.
Cílem semináře je podat účastníkům informace o tom, jak by měl vypadat školsky zralý předškolák, jeho
systematická příprava a vedení v rámci MŠ. Organizace práce, metodika, pomůcky. Dále bude s účastníky
probrána otázka možného odkladu školní docházky, průběh vyšetření v poradnách. Účastníci budou dále
seznámeni s riziky spojenými s předčasným nástupem do ZŠ.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: učitelé všeobecných předmětů
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
05079
MSMT-15649/2016-1-566
26.01.2017, 08.00 - 12.30
Znojmo, Rudoleckého 25
Mgr. Lenka Bínová
Uzávěrka přihlášek: 20.01.2017
1 100,00 Kč
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky
Seminář je zaměřený na otázky týkající se připravenosti předškoláků na vstup do ZŠ, na práci s předškoláky a
na jejich rozvoj v rámci mateřské školy.
Témata:
- otázka psychologické charakteristiky školní zralosti
- dílčí charakteristiky školní zralosti - mentální, fyzická, psychická a sociální
- rizika spojená s předčasným nástupem do základní školy
- vhodnost odkladu školní docházky v případech, kdy je indikován
- profil školsky zralého dítěte, kazuistiky
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5113
MSMT-10708/2014-1-374
Termín konání:
26.01.2017, 13.45 - 18.15
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor:
Mgr. Lenka Bínová
Uzávěrka přihlášek: 19.01.2017
Kurzovné:
750,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511

Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Výchovné vedení dětí předškolního věku v rodině a mateřské škole
Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou výchovy, výchovného vedení u dětí předškolního věku.
Napomoci k orientaci mezi výchovnými styly současné doby. Seznamuje s možnostmi výchovného vedení i
pedagogické intervence, čímž podporuje kompetence pedagogických pracovníků a přispívá k harmonickému
rozvoji dětí v období vývojově významném.
Seminář pro pedagogické pracovníky MŠ, speciální pedagogy, asistenty pedagoga, zaměřený na téma
výchovy, výchovného vedení dětí dané věkové skupiny v rodině i MŠ z pohledu psychologa. Charakteristika
předškolního období ve vývoji dítěte. Typy rodinného prostředí a výchovného vedení. Odměny versus tresty;
význam hranic, rituálů ve výchově. Výchova dětí vzhledem k postavení mezi sourozenci. Výchova dětí
úzkostných. Výchovou k rozvoji sebehodnocení.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: učitelé všeobecných předmětů
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5081
MSMT-10708/2014-1-374
20.02.2017, 13.30 - 17.30
Znojmo, Rudoleckého 25
Mgr. Ivana Huková
Uzávěrka přihlášek: 13.02.2017
700,00 Kč
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Oborové / Pedagogika / Mimoškolní pedagogika

Celoroční hry a projekty ve ŠD, ŠK a v zájmovém vzdělávání
Hlavním záměrem je rozšířit náměty pedagogických pracovníků SVČ, ŠD, ŠK a NNO o pestrou škálu činností,
které byly vyzkoušené a ověřené v praxi. Pedagogickým pracovníkům zájmového vzdělávání, kteří se budou
podílet na jejich vytváření, se zde nabízí možnost zajímavé a tvořivé práce, při které mohou využít vlastní
náměty, nápady z praxe, které pozitivně působí na celou dětskou osobnost.
Celoroční hry jsou souhrnem metodických návodů pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží v oblasti
zájmového a neformálního vzdělávání. Své zkušenosti přijede předávat lektorka Naděžda Kalábová.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5114
MSMT-29716/2014-1-819
Termín konání:
10.03.2017, 09.00 - 13.30
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Naděžda Kalábová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 03.03.2017
750,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Provoz a řízení

Příprava uchazečů ke konkurznímu řízení na místa ředitelů škol a
školských zařízení
Cílem je připravit uchazeče na vlastní průběh konkurzního řízení a seznámit je se základní právní úpravou
školství, zejména s okruhy problémů, kde jsou kladeny členy konkurzní komise nejčastější dotazy.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4952
MSMT-36390/2015-1-953
07.01.2017, 09.00 - 15.30 10.02.2017, 09.00 - 15.30 11.02.2017, 09.00 - 11.30
Brno, Hybešova 15
JUDr. Hana Poláková
Uzávěrka přihlášek: 02.01.2017
3 400,00 Kč
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 543 426 044, 734 314 348

Provoz a řízení

Aby dětem ve škole chutnalo
Seminář obsahuje několik tematických částí, ve kterých získáte ucelené informace a shrnutí všeho důležitého
pro správný chod školní jídelny.
Obsah:
Jídelníček aneb jíme i očima:
- hlavní zásady pro sestavování jídelníčku,
- technologické úpravy pokrmů,
- pitný režim v mateřských školách,
- výživa a význam živin u dětí předškolního a školního věku.
Hospodaření školní jídelny:
- kalkulace ceny oběda,
- hospodaření s finančním limitem,
- doplňková činnost.
Spotřební koš:
- nutriční doporučení,
- chyby ve spotřebním koši,
- ruční výpočet spotřebního koše (snadná kontrola).
Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek www.ssshodonin.cz, sekce Vzdělávací akce.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: pracovníci školní jídelny
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
55983
neakreditováno
10.01.2017, 09.00 - 13.00
Hodonín, Horní Valy 2
Bc. Jarmila Čožíková
Uzávěrka přihlášek: 04.01.2017
650,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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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
800,00 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Provoz a řízení

Základní norma zdravotnické znalosti pro pedagogické pracovníky
Účastníci:
- se seznámí se současnými poznatky o poskytování první pomoci,
- si zaktualizují své dosavadní vědomosti a dovednosti z této oblasti,
- si prakticky vyzkoušejí jednotlivé úkony konkrétního zranění,
- se pokusí o ošetřování nejčastějších úrazů ve škole,
- se naučí, jak zachraňovat život,
- získají také nové poznatky z oblasti prevence.
Školení je složeno z části teoretické a z praktického výcviku.
Kurz je určen především pro vychovatelky školních družin a školních klubů.
Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek www.ssshodonin.cz, sekce Vzdělávací akce.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
56003
MSMT-17775/2014-1-598
Termín konání:
11.01.2017, 08.00 - 14.00 12.01.2017, 08.00 - 14.00 16.01.2017, 08.00 - 13.00
Místo konání:
Hodonín, Horní Valy 2
Lektor:
Božena Miklósyová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 04.01.2017
2 100,00 Kč
Kontaktní osoba:
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Provoz a řízení

Sklad a skladová evidence
Účastníci získají komplexní informace z oblasti vedení skladu a skladové evidence (od legislativy přes směrnice
až ke kontrolnímu systému), budou informováni o nejčastěji se vyskytujících chybách a problémech spojených s
vedením skladu.
Obsah:
Legislativa.
Směrnice.
Vazba na směrnice jiné (čisticí a mycí prostředky, HUE).
Kontrolní činnost.
Hmotná odpovědnost.
Pojištění.
Vedení skladové evidence - příjem, výdej.
Nejčastější chyby.
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:
55951
MSMT-29716/2014-1-819
18.01.2017, 08.00 - 11.00
Hodonín, Horní Valy 2
JUDr. Zuzana Machalová
Uzávěrka přihlášek: 11.01.2017
610,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Provoz a řízení

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
630,00 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Provoz a řízení

Správní řád a jeho aktualizace
Účastníci získají aktualizované potřebné vědomosti pro praktickou aplikaci z oblasti správního řádu, vedení
spisu. Budou jim poskytnuty takové informace, které jim umožní řešení problémů v oblasti správního řádu.
- zásady správního řízení, účastníci správního řízení
- zahájení správního řízení a jeho průběh s ohledem na specifikaci ve školství
- rozhodnutí - náležitosti
- opravné prostředky
- vedení spisu
- řešení konkrétních problémů
- aktuality k datu konání semináře
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5121
MSMT-17775/2014-1-598
01.02.2017, 09.00 - 12.30
Brno, Hybešova 15
JUDr. Zuzana Machalová
Uzávěrka přihlášek: 20.01.2017
V přípravě
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 543 426 044, 734 314 348

Provoz a řízení

Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích
Obsah:
- Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly
- Předběžná řídící kontrola
- Průběžná a následná řídící kontrola
- Vyhodnocování rizik
- Hospodárnost, efektivnost a účelnost
- Časté nedostatky ve vnitřní kontrole
- Závěr – shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy
Cílem tohoto semináře je informovat ředitele a jejich zástupce o problematice týkající se finanční kontroly v
příspěvkové organizaci a tím zajistit prevenci před případnými chybami a z toho vyplývajícími sankcemi.
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
07.02.2017, 09.00 - 15.00
Blansko, nám. Svobody 2
Ing. Petr Sikora
Uzávěrka přihlášek: 01.12.2016
1 000,00 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Provoz a řízení

Školení vedoucích zaměstanců v oblasti BOZP a PO
Pravidelné školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky.
V případě, že Vám končí dané potvrzení o proškolení předpisy z oblasti BOZP a PO, prostřednictvím tohoto
semináře si můžete doplnit.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5117
neakreditováno
Termín konání:
01.03.2017, 08.30 - 13.30
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Ing. Josef Škoda
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 22.02.2017
850,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Kvalifikační studia

Studium pedagogiky pro učitele
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:
Uzávěrka přihlášek: 16.01.2017
Kurzovné:
V přípravě
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

Kvalifikační studia

Studium pedagogiky 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:
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 16.01.2017
V přípravě
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:
Uzávěrka přihlášek: 16.01.2017
Kurzovné:
V přípravě
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:
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 16.01.2017
V přípravě
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

- 30 -

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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