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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 akreditace:
Číslo akce:
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

-3-

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
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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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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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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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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

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
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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

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
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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

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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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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