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Humanitní / Český jazyk

Počátky dětského čtenářství s využitím aktivizujících metod a metod
dramatické výchovy
Čtyřdílný seminář.
Máme rádi příběhy.
V předškolním věku rozvíjíme především předčtenářskou gramotnost a schopnosti, které jsou potřebné pro
porozumění příběhům a přemýšlení o nich – sluch, řeč, zrak, motoriku, paměť.
O čem ta kniha je?
V předškolním věku klademe důraz na seznámení s knihou a na porozumění příběhu. Pokládáme si otázky – O
čem příběh bude? Co si myslí postavy v příběhu? Jak s porozumění příběhu. Pokládáme si otázky – O čem
příběh bude? Co si myslí postavy v příběhu? Jak se příběh bude/může dál vyvíjet?
Přijímám roli postavy z příběhu.
Dramatizace je způsob, jak se vžít do nejrůznějších pocitů a situací, které literární postavy prožívají a
propojovat text s vlastní zkušeností.
Promýšlím nové situace a představuji si je.
U předškoláka rozvíjíme komunikativnost a schopnosti řečové, sluchové motorické, paměťové, vedeme ho k
přemýšlení a k řešení jednoduchých situací. Hledáme vodítka v textu, opěrné body příběhu, kreslíme schémata
vztahů a událostí.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Poznámka:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5141
MSMT-25234/2016-1-780
zahájení: 07.02.2017, ukončení: 21.03.2017, 08:30 -11:30
Brno, Hybešova 15
úterky 7.2., 14.2., 7.3. a 21.3.2017 8:30-11:30
PaedDr. Marie Pavlovská Ph.D.
Uzávěrka přihlášek: 31.01.2017
2 000,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

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
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 26.01.2017
2 400,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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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

Humanitní / Český jazyk

Opakovací portfolio za trivium a práce s ním
Zkompletováním učiva žákům předložíme souhrn evokativních cvičení s vazbou na klíčové kompetence. Žáci
tak mají možnost samostatně zjistit své nedostatky a přesvědčit se o tom, že jejich práce ve škole má velký
přínos pro sebe sama.
Na semináři lektorka seznámí s uceleným souborem zpracovaných opakovacích a procvičovacích pracovních
listů pro jednotlivé ročníky (1. – 3. ročník ZŠ), do kterých jsou zapracována cvičení, u kterých si žáci zopakují
základní učivo zejména českého jazyka, matematiky a prvouky.
Obsah:
- Fáze 1. ročník.
- Fáze 2. ročník.
- Fáze 3. ročník.
- Metody a formy práce v triviu – diskuze.
- Metodická podpora – reflexe učiva, upevnění pomocí metod a forem práce.
Přihlásit na seminář se můžete také na našich stránkách www.ssshodonin.cz (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:
56002
MSMT-11018/2016-1-370
02.03.2017, 13.30 - 17.15
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Mgr. Hana Kleisová
Uzávěrka přihlášek: 23.02.2017
650,00 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Humanitní / Český jazyk

Základy čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ s využitím metod
dramatické výchovy
Čtyřdílný seminář.
1. Má oblíbená kniha.
Počátky čtenářské gramotnosti jsou spjaty s technickou stránkou čtení. Nácvik techniky čtení a procvičování na
oblíbených literárních textech a správné výslovnosti.
2. Vybírám si vlastní knihu.
Zvládnutím techniky čtení, správné výslovnosti a porozumění čtenému textu je možné se ponořit hlouběji do
obsahu textu, porozumění jednání postav a hledání paralel s vlastními zkušenostmi.
3. Kdo jsou postavy z knih?
Formou dramatizace prožíváme osudy literárních postav a snažíme se porozumět jejich osudům a hledat
paralely se svým životem.
4. Co prožívají hrdinové literárního příběhu?
Při aplikaci aktivizujících metod /volné psaní, myšlenková mapa, dotváření příběhu, usuzování, čtení s
komentářem, dramatizací/ se naučíme zapojit žáky do práce s literárním textem, vést je k zájmu o čtení.
Seminář vhodný do Šablon.
Seminář vhodný do Šablon.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5150
MSMT-25234/2016-1-780
04.04.2017, 08.30 - 11.30 18.04.2017, 08.30 - 11.30 02.05.2017, 08.30 - 11.30
Brno, Hybešova 15
PaedDr. Marie Pavlovská Ph.D.
Uzávěrka přihlášek: 27.03.2017
2 000,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Angličtina – Jak učit slovíčka, slovní zásoba
Slovní zásoba je vedle čtyř hlavních dovedností a gramatiky základní kategorií, kterou je potřeba při výuce
jazyka neustále rozvíjet.
Na semináři se budeme zabývat základními principy, které pomohou zlepšit efektivitu výuky slovní zásoby:
- způsoby, postupy a fáze učení slovíček,
- výslovnost – fáze učení a procvičování,
- opakování slovíček a jejich používání v praxi,
- časté problémy při učení a možná řešení.
Veškerá teorie výuky slovní zásoby bude založena na principech komunikativní metody.
Přihlásit na akci se můžete také na našich stránkách www.ssshodonin.cz (vzdělávací akce).
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
56031
MSMT-1903/2014-1-159
16.02.2017, 14.00 - 17.00
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Mgr. Michaela Sobotková
Uzávěrka přihlášek: 08.02.2017
680,00 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Přírodovědné / Matematika

Matematická rozcvička – součást výuky
Náplň semináře tvoří:
Praktické ukázky a náměty různých typů matematických rozcviček pro různé tematické celky z učiva aritmetiky,
algebry i geometrie včetně netradičních a problémových úloh.
Různé způsoby zadání, zpracování a vyhodnocení matematické rozcvičky, motivace žáků pro následnou práci
ve vyučovací hodině.
Důležitou součástí bude i prostor pro výměnu zkušeností učitelů z různých škol, vzájemná diskuse a hledání a
objevování nových námětů na zařazení rozcviček do výuky.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5106
MSMT-28166/2015-770
23.02.2017, 13.00 - 16.30
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr. Anna Sládková
Uzávěrka přihlášek: 16.03.2017
650,00 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

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

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Kurz logopedické prevence – asistent logopeda
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.
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):
- Logopedie, systém logopedické péče v ČR.
- Vývoj řeči a podmínky jeho správného vývoje.
- Patologie ve vývoji řeči a pedagogická diagnostika spojená s diferenciací odchylek od běžného vývoje řeči.
- Metodické postupy v logopedické prevenci, logopedické pomůcky a hry.
- Logopedická diagnostika v praxi - praktická část v MŠ.
Ukončení studia: 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 činnosti logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení
č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství.
Lze hradit ze "šablon".
Číslo akce:
Číslo akreditace:
55996
MSMT-34058/2013-1-785
Termín konání:
02.02.2017, 08.00 - 16.00 03.02.2017, 08.00 - 16.00 07.02.2017, 08.00 - 16.00
Místo konání:
Hodonín, Horní Valy 2
Lektor:
Mgr. Alena Horáková
Mgr. Dagmar Krýsová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 25.01.2017
5 700,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Malíková Kateřina, e-mail: malikova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660

-9-

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

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Asertivita, profesionální komunikace a zvládání konfliktů
Obsah:
- Profesionální komunikace - její složky, "zlatá pravidla" komunikace.
- Efektivní předávání informací, prezenční dovednosti.
- Dovednost přesvědčivého vystupování a argumentace.
- Složky komunikace - verbální a neverbální komunikace.
- Vedení rozhovoru - fáze rozhovoru, zákonitosti a tipy, nácvik.
- Trénink hlavních komunikačních dovedností.
- Komunikační typologie lidí, sebepoznání.
- Přístup ke komunikaci: agresivní, pasivní, manipulativní a asertivní.
- Asertivita: práva a povinnosti.
- Hlavní asertivní dovednosti.
- Konflikty - typologie konfliktů, fáze konfliktů, možnosti řešení.
- Mapa přístupů k řešení konfliktů, výhody a nevýhody jednotlivých stylů.
- Pravidla a komunikační dovednosti potřebné k řešení konfliktů.
Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek www.ssshodonin.cz, sekce Vzdělávací akce.
Seminář lze hradit ze "šablon".
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: učitelé všeobecných předmětů
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
56010
MSMT-15649/2016-1-566
15.02.2017, 08.00 - 15.00 22.02.2017, 08.00 - 15.00
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Jiří Halda
Uzávěrka přihlášek: 08.02.2017
2 500,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Žák s potřebou podpůrných opatření - podpůrná opatření 1.st.
Cílem semináře je posílit a zvýšit pedagogické dovednosti zejména při vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Seminář nabízí účastníkům prožít různé metody a formy práce včetně hodnocení,
které jsou vhodné zařadit ve třídě. Účastníci si vytvoří fiktivní PLPP a prožijí možnosti týmové spolupráce.
Témata:
- Zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 27/2016
- Přehled podpůrných opatření - druhy, stupně
- Podpůrná opatření 1. stupně - metody a formy práce, hodnocení žáka, spolupráce učitelů
- Plán pedagogické podpory - obsah, k čemu slouží, vyhodnocování
- Efektivní komunikace a spolupráce uvnitř školy při realizaci PLPP
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5166
cizí akreditace
23.02.2017, 09.00 - 16.00
Blansko, nám. Svobody 2
Dana Svobodová
Uzávěrka přihlášek: 16.02.2017
980,00 Kč
Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511

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
01.03.2017, 08.00 - 14.30
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Monika Fojtáchová
Uzávěrka přihlášek: 01.03.2017
870,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží
Seminář pro pedagogické pracovníky, který je zaměřený na otázky týkající se rozvoje hrubé a jemné motoriky
v návaznosti na systematický rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění obtíží spojených se psaním.
Obsah:
- Rozvoj hrubé motoriky.
- Rozvoj jemné motoriky.
- Metodika grafomotorických cvičení.
- Odstraňování grafomotorických obtíží.
- Dysgrafie.
Přihlásit na seminář se můžete také na našich stránkách www.ssshodonin.cz (vzdělávací akce).
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
56034
MSMT-10708/2014-1-374
06.03.2017, 13.30 - 17.15
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Mgr. Lenka Bínová
Uzávěrka přihlášek: 28.02.2017
670,00 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Adaptační potíže dítěte předškolního věku
Seminář je zaměřen na problematiku adaptačních obtíží souvisejících se začleněním dítěte do kolektivu dětí v
MŠ a na ně navazující možná další úskalí.
Účastníci semináře si rozšíří své kompetence z pohledu vývojové a pedagogické psychologie, seznámí se s
typickými příznaky zhoršené adaptace dětí, možnými příčinami jejího vzniku, získají informace v oblasti
odmítání autorit, nechutenství, neurotických příznaků. Probírána bude i otázka nezastupitelnosti přirozeného
rozvoje dítěte z hlediska utváření hodnotové orientace a hranic chování.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5138
MSMT-15649/2016-1-566
Termín konání:
04.05.2017, 08.15 - 12.15
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Mgr. Lenka Bínová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 27.04.2017
V přípravě
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

- 12 -

Oborové / Psychologie

Prevence vyhoření
Seminář je zaměřen na praktické seznámení se s technikami využitelnými jako prevence syndromu vyhoření. V
rámci semináře se účastníci naučí mobilizovat své síly např. pomocí různorodých pohybových aktivit,
relaxačního a rehabilitačního cvičení. Pod odborným vedením se zamyslí nad svým vyčerpávajícím časovým
rozvrhem a po vyjasnění životních priorit se naučí hledat rezervy.
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:
55995
MSMT-16403/2015-1-557
06.03.2017, 08.00 - 15.00
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Karel Opravil
Uzávěrka přihlášek: 01.03.2017
1 100,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

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:
4915
MSMT-25234/2016-1-780
31.03.2017 - 01.04.2017, 08.00 - 16.30
Brno, Hybešova 15
PhDr. Lidmila Pekařová
Uzávěrka přihlášek: 24.03.2016
2 400,00 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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Oborové / ICT

Přehled výukových programů pro 1. stupeň ZŠ
Přehled výukových programů komerčních pro výuku na I. stupni ZŠ pro jednotlivé předměty, včetně
interaktivních učebnic. Praktické ukázky.
Metodika testování a posouzení kvality komerčních výukových programů, ukázky metod využití v praxi.
Vyhledávání dalších programů (volně dostupných na Internetu), porovnávaní jejich možností, výstupy,
konfigurace učitelem nebo žákem apod.
Metodika využití a zařazení klasických výukových programů do výuky (v běžné učebně, v počítačové učebně,
práce v málotřídce, skupinová práce) pro věkovou kategorii žáků.
Výměna zkušeností s prací s různými výukovými programy. Práce s pracovními listy a dalšími připravenými
materiály včetně interaktivních. Využití zpětnovazebních částí výukových programů pro hodnocení žáků.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5167
MSMT-1549/2015-1-163
06.02.2017, 12.00 - 16.15
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 27.01.2017
900,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

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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Oborové / ICT

Dětské programovací jazyky na 1. stupni ZŠ
Pozice algoritmizace a programování v ŠVP.
Metodika výuky algoritmizace na 1. stupni ZŠ – úvodní praktické ukázky z běžného života.
Dětské programovací jazyky – přehled, rozbor vhodnosti použití pro žáky na 1. stupni ZŠ, možnosti zařazení v
jednotlivých ročnících (Karel, Baltík, Petr, online nástroje a další). Programovací jazyk Karel – přímý režim,
programovací režim – základní příkazy (jednoduché příkazy, podmínky, cyklus s podmínkou a se známým
počtem opakování).
Seznámení s programem Baltík - Baltíkovy předměty, scéna, čarování, základní příkazy.
Možnosti účasti v soutěžích v oblasti algoritmizace a programování pro děti této věkové kategorie.
Určeno především učitelům 1. stupně ZŠ, případně vedoucím školních kroužků.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5171
MSMT-1549/2015-1-163
09.02.2017, 14.00 - 18.15
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 27.01.2017
900,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

Využití tabletu ve výuce českého jazyka
Nabízíme vzdělávací program, který navazuje na Didaktiku využití ICT v českém jazyce, který se opakovaně
konal v rámci projektu Pojďme se dotknout ICT. Obsahem jsou nové aplikace pro výuku českého jazyka za
využití dotykových zařízení (on-line aplikace pro výuku a tvorbu materiálů, servery por podporu výuky, česká a
zahraniční inspirace). Účastníci budou mít možnost si vyzkoušet využití vybraných aplikací na praktických
cvičeních (příprava učebních materiálů, tvorba časopisu, nástěnky, vlastní tvorba žáků).
Součástí programu je také využití tabletu pro zjištění zpětné vazby a komunikaci mezi žáky, učiteli a rodiči.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5174
MSMT-16403/2015-1-557
16.02.2017, 14.00 - 18.15
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 09.02.2017
900,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

Matematická gramotnost - Geogebra ve výuce matematiky
BLOK 1 – 6 hodin - Úvod, představení, přednosti, typy, instalace. Nástroje, nastavení. Geometrické zadání,
algebraické zadání. Tisk a export.
BLOK 2 – 5 hodin - GeoGebra 3D - představení programu, možnosti instalace. Výuka na konkrétních
příkladech. Možnosti uložení, tisku, prezentace. Příklady z praxe.
BLOK 3 – 5 hodin - Využití GeoGebry v deskriptivní geometrii. Výuka na konkrétních příkladech. Možnosti
uložení, tisku, prezentace.

Šablona pro ZŠ II.2.1.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5161
MSMT-25234/2016-1-780
21.03.2017, 12.00 - 17.00 28.03.2017, 12.00 - 16.00 04.04.2017, 12.00 - 16.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Kateřina Dvořáková
Uzávěrka přihlášek: 10.03.2017
2 400,00 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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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
08.02.2017, 09.00 - 15.00 27.03.2017, 09.00 - 15.00 10.04.2017, 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

Konflikty – řešení modelových situací z praxe
Obsah:
- Konflikt, mýty o konfliktu, emoční rovina konfliktu.
- Monitoring individuálních rizik a silných stránek komunikačních dovedností účastníků – testy a dotazníky,
modelové situace.
- Zátěžové komunikační situace, konflikty a spory, způsoby jejich řešení, prevence konfliktu – aneb čeho si
všímat v kontaktu (projekce, komunikační zlozvyky, „úklid v jazyku“, rizikové způsoby vyjadřování).
- Příklady (modelové situace) komunikačních dovedností – specifické profesní situace z praxe pedagogů
(konflikt s dítětem, s jeho rodiči, komunikace na pracovišti, nevyřešené spory a komunikační „dusna“ v práci).
- Ukázka tréninku komunikace – praktické interakce s účastníky, modelové situace z praxe.
- Ukázka tréninku efektivní komunikace – situační úkoly z praxe – komunikace s dětmi, komunikace s kolegy –
modelové situace.
Přihlásit na seminář se můžete také na našich stránkách www.ssshodonin.cz (vzdělávací akce).
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
56035
MSMT-25234/2016-1-780
08.03.2017, 13.30 - 17.15
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Mgr. Jiří Halda
Uzávěrka přihlášek: 01.03.2017
700,00 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Umění a kultura / Dramatická výchova

Dramatická výchova pro osobnostní a sociální rozvoj dětí a prevence
šikany
Úvod do praktické teorie dramatické výchovy, dramatická cvičení a drobné hry. Rozbor lektorských dovedností
pro vedení dramatických her. Zásady vedení dramatických her. Cíle prevence v oblasti šikany. Vedení reflexe s
dětmi.
Účastníci si vyzkoušejí různá dramatická cvičení a posoudí možnosti jejich využití pro osobnostní a sociální
rozvoj dětí. Naplánují, vytvoří a zrealizují krátkou dramatickou hru. Zažijí radost ze společné práce. Na základě
reflexe vlastního prožitku účastníci sami zhodnotí přínos dramatické hry pro stmelení a rozvoj vztahů ve
skupině. Účastníci v závěru kurzu zhodnotí přínos nově nabytých vědomostí a dovedností pro vlastní
osobnostní rozvoj i možné využití pro osobnostní a sociální rozvoj dětí v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Posoudí přínosy
dramatických cvičení a hry pro prevenci šikany. Mgr. Ivana Šircová je lektorkou osobnostní a sociální výchovy
o. s. Projekt Odyssea a vyučující předmětů pedagogika, komunikace, rétorika a dramatická výchova na VŠ
Palestra v Praze.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
4852
MSMT-1412/2016-1-156
05.04.2017, 09.00 - 14.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Ivana Šircová
Uzávěrka přihlášek: 27.03.2017
1 000,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Přírodovědné / Environmentální výchova

Environmentální výchova - Projektová výuka v širších vztazích pro
pokročilejší
Projektová výuka v širších vztazích, účinná motivace a koordinace projektů v daných podmínkách, komunitní
plánování a zapojení veřejnosti.
Aktivizační metody.
Diskuze a sdílení příkladů dobré praxe, návrhy řešení a důvody případných neúspěchů.
Propojení EVVO s ŠVP, strategií města, případně regionu.
Propojení vašeho EVVO dle RVP a ŠVP.
Témata (inspirace) pro environmentální výchovu – realizované projekty.
Závěrečná diskuze a zpětná vazba.
Projektová výuka v širších vztazích pro pokročilejší
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5048
MSMT-36390/2015-1-953
28.02.2017, 13.00 - 18.00
Brno, Hybešova 15
Ing. Martina Lukešová
Uzávěrka přihlášek: 20.02.2017
800,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Umění a kultura / Hudební výchova

Učíme děti zpívat - náprava nezpěváků
Učíme děti zpívat – hlasová výchova a metodika práce s hudebně a pěvecky méně rozvinutými dětmi, tzv.
nezpěváky.
- základní informace z anatomie a fyziologie dětského hlasu a zásady hlasové hygieny,
- příčiny a projevy nezpěvnosti dětí - možnosti nápravy,
- projevy narušené hlasové funkce u dětí, jejich příčiny a možnosti nápravy,
- osvojení konkrétních cvičení, her a metodických postupů, které vedou k nápravě zpěvního a případně i
mluvního hlasu dětí,
- seznámení s písňovým repertoárem určeným dětem, metodika nácviku,
- teoretické poznatky budou v průběhu kursu ihned prakticky demonstrovány a cíleně procvičeny
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5148
MSMT-32855/2016-1-984
29.03.2017, 10.00 - 15.00
Brno, Hybešova 15
PaedDr. Alena Tichá
Uzávěrka přihlášek: 20.03.2017
1 000,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

Umění a kultura / Hudební výchova

Profesní únava hlasu a možnost nápravy
V průběhu tří dvouhodinových částí si bude moci každý z účastníků individuálně ujasnit příčiny svého hlasového
problému, objevit cestu jeho nápravy a v opakovaném setkání se pokusit opravit svůj chybný stereotyp tvoření
hlasu.
- základní informace z anatomie a fyziologie hlasu a zásady hlasové hygieny,
- příčiny hlasové únavy a následných hlasových poruch,
- osvojení konkrétních hlasových cvičení směřujících k reedukaci hlasu,
- postupy a zásady uplatňované při nápravě chybné hlasové funkce.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5151
MSMT-32855/2016-1-984
03.05.2017, 10.00 - 15.00
Brno, Hybešova 15
PaedDr. Alena Tichá
Uzávěrka přihlášek: 24.04.2017
1 000,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Umění a kultura / Taneční a pohybová výchova

Hry s padákem, stuhami a šátky v MŠ a ŠD
V průběhu semináře si zahrajeme řadu her z publikace Hrajeme si s padákem. Jedná se především o hry s
netradičním náčiním s padákem. Nacvičíme chůzi, běh, vytváření kopule, vlny, tanec rusalek, posílání míčů,
využití padáku i ve spojení se zpěvem, využití padáku při pohádkách. Zahrajeme si hry Zajíci v zelí, Myšky v
komoře a další. Zařazeny budou i hry a veršíky, které lektorka vytvořila až po vydání výše uvedené publikace.
Dále využijeme ke hrám stuhy a šátky. Seminář je zaměřen nejen na pohybový rozvoj a rozvoj hudebnosti.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: učitelé všeobecných předmětů
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5144
MSMT-15649/2016-1-566
08.03.2017, 09.00 - 13.00
Brno, Hybešova 15
Eva Hurdová
Uzávěrka přihlášek: 01.03.2017
750,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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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

Využití počítače ve výtvarné výchově
Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky s možnostmi využití moderních médií jako zdrojů inspirace
a využití jako moderního způsobu v oblasti vytváření a prezentace výtvarných děl a umění.
Obsah:
1. Využití internetu – hledání inspirace pro jednotlivé výtvarné činnosti, odkazy na on-line zdroje – internetové
galerie, dějiny umění, prohlídky uměleckých děl v muzeích, galeriích, výstavách, virtuální prohlídky.
2. Software – programy pro tvorbu bitmapové a vektorové grafiky – využití v hodinách výtvarné výchovy.
3. Digitální malba – programy, ukázky tvorby.
4. Umělecká digitální fotografie – programy, ukázky tvorby.
5. Koláže a montáže digitálně.
6. Praktická cvičení.
7. Výměna dobrých praxí.
Seminář probíhá v počítačové učebně, každý účastník má k dispozici počítač.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5173
MSMT-16403/2015-1-557
10.02.2017, 12.00 - 16.15
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 27.01.2017
900,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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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

Umění a kultura / Výtvarná výchova

Jarní výtvarná dílna - Dekorace z PET lahví
Dílna bude zaměřena na jarní dekorace z PET lahví. Budeme vystřihovat nebo opalovat jednotlivé tvary z PET
lahví. Dáme vzniknout rostlinkám, broukům, mobilům a šperku. Z tohoto dostupného materiálu vzniknou
výtvarná díla, která nejsou technicky ani výtvarně náročná a ozdobí naše okolí.
Doneste si s sebou barevné PET lahve, plastové obaly z drogistického zboží takové, které se dají stříhat a jsou
pěkně vybarvené. Dále pinzetu, šikovné nůžky a kleště.
Dekorace z PET lahví
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5142
MSMT-36390/2015-1-953
27.02.2017, 14.00 - 17.00
Brno, Hybešova 15
Ing.Arch. Jana Vašíčková
Uzávěrka přihlášek: 20.02.2017
650,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Umění a kultura / Výtvarná výchova

Jarní výtvarná dílna: Jaro s ptáčky
V průběhu kurzu se účastníci seznámí s danou tematikou a jejím možným zařazením a zpracováním v
návaznosti na obsah ŠVP. Vyzkouší si a osvojí dvě výtvarné techniky s netradičním využitím tuše a šablon se
zaměřením na jarní tematiku. Z rukodělných činností si zhotoví a osvojí postup sádrových obrázků i objektů,
výrobu jarní lucerny a objektu vytvořeného technikou papier maché. Dále bude účastníkům kurzu nabídnuta k
inspiraci literatura a již zhotovená díla. Sami účastníci si vyrobí tři výrobky vhodné jako jarní dekorace či
inspirace pro pedagogickou činnost. Všechny činnosti jsou vhodné pro žáky MŠ, ZŠ, ZŠ speciální i vlastní
tvorbu. Je vhodné si vzít s sebou krabici na odnesení výrobků, které bude třeba dosušit.
Jaro s ptáčky
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5143
MSMT-36390/2015-1-953
06.03.2017, 14.00 - 17.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Magda Kubíčková
Uzávěrka přihlášek: 27.02.2017
V přípravě
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

Umění a kultura / Výtvarná výchova

Nové výtvarné techniky: Nešitý patchwork
Pro 1. stupeň ZŠ nabízíme malování textilem. Obalíme do zbytků hadříků polystyrenová vajíčka, vyrobíme si z
nich přitažlivou velikonoční dekoraci. Uděláme si návrh na obrázek z textilu, rovněž bez jehly, nešitým
pachtworkem. Přineste si vyžehlené ústřižky látek minimálně 10 x 10 cm, nůžky se špičkou, a pokud máte úzké
kraječky nebo mašličky.
Nešitý patchwork
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5145
MSMT-28166/2015-770
20.03.2017, 08.30 - 13.15
Brno, Hybešova 15
Jana Žáčková
Uzávěrka přihlášek: 13.03.2017
800,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Umění a kultura / Výtvarná výchova

Tvoření ve školní družině: Velikonoce
Těšte se na tvoření plné vajíček, jarních obrázků a velikonočních přání. Ukážeme si různé výtvarné techniky,
ozdobíme vyfouklá vajíčka a vyzdobíme si třídu jarem.
S sebou: 3 - 5 vyfouklých vajíček, pracovní oděv
Velikonoce
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5147
MSMT-17775/2014-1-598
27.03.2017, 08.30 - 11.30
Brno, Hybešova 15
Radka Drlíková
Uzávěrka přihlášek: 20.03.2017
650,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

Umění a kultura / Výtvarná výchova

Netradiční techniky s tradičními materiály ve výtvarné výchově:
Tužkokresba aneb nebojte se kreslit
Kreslení čar a tahů - kompozice, perspektiva - vzory a textury - gesta a pohyby - pozorování, zkoumání a
představivost.
Kresba je přirozená jako dýchání … Každé dítě tak rádo kreslí a čmárá a pak se stane něco, co nás zarazí a
zjistíme, že kreslit neumíme ...
Seminář chce zpřístupnit kresbu jako dobrodružství a výrazový prostředek pro každého, chce ukázat možnosti
jak znovu najít radost z kreslení, čmárání, stínování, vytváření.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5149
MSMT-15649/2016-1-566
03.04.2017, 08.30 - 13.15
Brno, Hybešova 15
Mgr. Blanka Hrušková
Uzávěrka přihlášek: 27.03.2017
800,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Polytechnická výchova

Handmade - Polytechnická výchova
Čtyřdenní seminář. Ubývá šikovných rukou a chybí základ pro práci s nástroji a úcta k dobře provedené ruční
práci druhého. Pojďme to změnit. Kurz by měl pedagogům pomoci znovu si zopakovat běžně používané
dovednosti. Budeme zkoušet věci složitější, které ve zjednodušené verzi zvládnou i děti. Důraz kladu na
rozmanité rukodělné úkony vázání, zatloukání, prošívání, šmirglování atd. Pracovat budeme postupně s hlínou,
sádrou, drátem, dřevem, papírem a dalšími přírodními materiály.
Seminář vhodný do Šablon.
S sebou: Oblečení, které můžete umazat
Seminář vhodný do Šablon.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Poznámka:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5146
MSMT-25234/2016-1-780
zahájení: 23.03.2017, ukončení: 04.05.2017, 08:30 -11:30
Brno, Hybešova 15
čtvrtky 23.3., 6.4., 20.4. a 4.5.2017 8:30 - 11:30
Mgr. art. Olga Fryčová Hořavová
Uzávěrka přihlášek: 13.03.2017
2 500,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Výchovný poradce – legislativa, povinná dokumentace
Zveme Vás na pokračování úspěšného semináře - tentokrát s větším zaměřením na podrobněji probranou
legislativu.
Obsah:
- Poradenský systém ČR.
- Platná legislativa pro výkon funkce výchovného poradce (příslušné pasáže z těchto právních předpisů, v
platném znění ke dni konání semináře).
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:
56043
MSMT-29716/2014-1-819
23.02.2017, 09.00 - 14.00
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Libuše Třískalová
Uzávěrka přihlášek: 15.02.2017
760,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Třída je můj tým
Účastníci semináře se naučí:
- jak hodnotit třídní kolektiv,
- vyzkoušejí si jednoduché diagnostické techniky na mapování třídy,
- získají znalosti, jak vytvářet hranice a pravidla pro třídní kolektiv,
- budou informování, jak pracovat s rodiči svých žáků.
Témata:
- reflexe třídního kolektivu.
- jednoduché diagnostické techniky na zmapování třídy.
- vytváření hranic a pravidel pro třídní kolektivy.
- práce s rodiči „mé“ třídy.
Přihlásit na akci se můžete také na našich stránkách www.ssshodonin.cz (vzdělávací akce).
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
56033
MSMT-1903/2014-1-159
01.03.2017, 13.00 - 17.00
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Mgr. Karel Opravil
Uzávěrka přihlášek: 22.02.2017
790,00 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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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

Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Hry na rozvoj pozornosti a paměti v ZŠ, Podtitul: Psychomotorické a
relaxační hry pro zlepšení soust
Seminář pro pedagogické pracovníky základních škol je zaměřen na možnosti využití psychomotorických her a
relaxačních technik ve výchovně – vzdělávacím procesu.
Účastníkům budou zprostředkovány náměty na psychomotorické hry a relaxační techniky, které mohou učitelé
využít v rámci každodenních školních aktivit. V praktické části se seznámí s více či s méně obvyklými
obměnami známých her. V části věnované relaxacím jim bude umožněn vlastní prožitek z relaxačních technik,
probrány obecné zásady pro nácvik relaxace a specifika použití těchto technik u žáků ZŠ.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5136
MSMT-10708/2014-1-374
11.04.2017, 13.00 - 17.00
Znojmo, Rudoleckého 25
Mgr. Renata Abrahamová
Uzávěrka přihlášek: 04.04.2017
V přípravě
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Hospitace ředitelky mateřské školy
Tento vzdělávací seminář je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelky MŠ v oblasti vedení lidí a metodické
pomoci učitelkám. Vede k pochopení její role v oblasti evaluace školního vzdělávacího programu a jejího vlivu
na úroveň a kvalitu předškolního vzdělávání a naplňování požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání. Současně propojuje hospitační činnost ředitelky s připravovaným kariérním systémem.
Obsah:
- Hospitace jako součást systému evaluace v mateřské škole.
- Připravovaný kariérní systém.
- Etapy hospitace.
- Volba kritérií pro hospitaci, její plánování.
- Poskytování zpětné vazby.
- Záznam hospitace.
Přihlásit na akci se můžete také na našich stránkách www.ssshodonin.cz (vzdělávací akce).
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
56026
MSMT-36390/2015-1-953
07.02.2017, 09.00 - 15.00
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Mgr. Zora Syslová
Uzávěrka přihlášek: 01.02.2017
750,00 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohledu
Seminář si klade za cíl nabídnout určitý obecný standart pro tvoření obsahové náplně zápisů do 1. tříd, který by
měl jednoznačně vycházet a navazovat na klíčové kompetence RVP pro MŠ.
určeno MŠ a 1.stupni ZŠ
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5140
MSMT-16403/2015-1-557
09.02.2017, 14.00 - 18.00
Vyškov, Brněnská 7
Mgr. Lenka Bínová
Uzávěrka přihlášek: 06.02.2017
V přípravě
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
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Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

MŠ v praxi - Nechutenství a odmítání stravy u dětí předškolního věku
mítání jídla u dětí předškolního věku se stává „palčivým“ problémem učitelek mateřských škol. I mateřská škola
však může velmi významně a pozitivně ovlivnit stravovací návyky a postoje dítěte a být rodině oporou při řešení
problémů se stravováním. Pouze u malého procenta dětí se jedná o symptom emoční či behaviorální poruchy.
Jídlo se nezřídka stává prostředkem boje o moc mezi rodiči a dětmi. Doba jídla se stává stresem pro všechny –
rodinu, dítě i učitelky v mateřské škole. Významnou roli hrají také sociální a kulturní aspekty. Pozitivně mohou
ovlivnit postoje dítěte k jídlu právě učitelky v mateřské škole. Inovace ve výchovně – vzdělávacích přístupech,
plánování a volbě činností může napomoci při řešení problému s nechutenstvím a odmítáním stravy.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5105
MSMT-28166/2015-770
15.02.2017, 12.00 - 16.30
Blansko, nám. Svobody 2
Bc. Lenka Polášková
Uzávěrka přihlášek: 08.02.2017
750,00 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

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 / Předškolní pedagogika

Úspěšně do školy
Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků, na tréninkový program pro úspěšný
start dětí předškolního věku se zaměřením na prevenci specifických poruch učení, chování a komunikačních
dovedností, matematickou a čtenářskou pregramotnost.
Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek www.ssshodonin.cz, sekce Vzdělávací akce.
Seminář lze hradit ze "šablon".
Číslo akce:
Číslo akreditace:
56044
MSMT-32855/2016-1-984
Termín konání:
20.02.2017, 08.00 - 15.00 27.02.2017, 08.00 - 15.00
Místo konání:
Hodonín, Horní Valy 2
Lektor:
PaedDr. Jaroslava Rosová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 15.02.2017
2 500,00 Kč
Kontaktní osoba:
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Základy polytechnické výchovy v mateřské škole
Vzdělávací akce nabízí účastníkům seznámení se základy polytechnické výchovy v MŠ, aktivně zapojí
účastnice do plánování polytechnické výchovy v MŠ, nabízí ukázku používaných pomůcek a zdrojů.
Obsah:
Úvod - seznámení s programem.
Základní principy, cíle a prostředky polytechnické výchovy v MŠ, základy polytechniky: definice,
myšlenková mapa, využití polytechnické výchovy v mateřské škole.
Brainstorming - plánování polytechniky v tématech ŠVP.
Praktická činnost účastníků - ukázky, návrhy a tvorba výukových pomůcek a materiálů pro polytechnickou
výchovu v MŠ.
Videoukázky a fotogalerie, zdroje a vybavení MŠ.
Diskuze, dotazy.
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:
55858
MSMT-15649/2016-1-566
24.02.2017, 09.00 - 12.00
Hodonín, Horní Valy 2
Bc. Blanka Nešporová
Uzávěrka přihlášek: 15.02.2017
590,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Neurotické projevy u předškolních a mladších školních dětí
- Základní teoretické poznatky o neuróze, disponovaní jedinci.
- Faktory, které se na neurotizaci jedince podílejí, kritické vývojové fáze, vývojové úkoly.
- Neurotické projevy, neurózy (mluvní neurózy, tikové poruchy, neurotické bolesti břicha, neurotické zvracení,
úzkostné neurózy).
- Neuróza, neurotické vlivy.
- Možnosti působení pedagoga, co napomáhá a co škodí v rámci výchovy a vzdělávání, spolupráce s
odborníky.
- Výchovné vedení dětí s danými obtížemi.
- Kazuistiky.
- Metodické materiály a odborná literatura.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5108
MSMT-38789/2014-1-1011
06.03.2017, 13.00 - 18.00
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr. Ivana Huková
Uzávěrka přihlášek: 27.02.2017
770,00 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Individualizace předškolního vzdělávání
Vzdělávací seminář je zaměřen na podporu individualizace vzdělávání v mateřské škole a na seznámení se
způsoby pedagogické práce, které umožňují naplňovat požadavky RVP PV. Seznamuje s trendy a tendencemi
současné pedagogiky v pohledu na dítě a naplňování jeho potřeb
Cílem je pomoci pedagogům předškolního vzdělávání lépe poznat děti, zjistit jejich potřeby a efektivněji
podporovat osobnostní rozvoj každého z nich.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5095
MSMT-29716/2014-1-819
Termín konání:
09.03.2017, 08.00 - 14.00
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Mgr. Zora Syslová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 02.03.2017
900,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

MŠ v praxi - Jak efektivně inovovat portfolio dítěte
Obsahem vzdělávací akce bude seznámení účastníků s kroky, vedoucími k tvorbě portfolia dítěte tak, aby bylo
efektivním a využitelným z hlediska potřeb učitele, mateřské školy a rodičů. Seznámíme se s nejčastějšími
nedostatky a chybami při vedení portfolií dětí v MŠ, v případě zájmu nabízíme možnost individuální konzultace
vlastních portfolií dětí. Dále se budeme věnovat oblasti efektivního vedení třídní dokumentace s přihlédnutím k
potřebám dětí a vycházející z jejich individuálních specifik.
Témata, kterými se bude seminář dále zabývat: rozbor dokumentů, definice a rozbor desatera dítěte
předškolního věku vydaných MŠMT, kompetence dítěte předškolního věku dle požadavků RVP PV, zásadní
kroky při vytváření portfolia a spolupráce rodiny při jeho monitoringu.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5135
MSMT-28166/2015-770
Termín konání:
23.03.2017, 12.00 - 16.00
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Bc. Lenka Polášková
Uzávěrka přihlášek: 16.03.2017
Kurzovné:
V přípravě
Kontaktní osoba:
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

Oborové / Pedagogika / Mimoškolní pedagogika

Příklady dobré praxe
Cílem semináře je prostřednictvím praktických ukázek a metodických pokynů poskytnout základní informace,
jak zpracovat a sestavit nejrůznější náměty činnostních aktivit zájmového vzdělávání jako přílohy školního
vzdělávacího programu se zaměřením na dlouhodobou využitelnost v praxi, dále práce s vlastním ŠVP v ŠD.
Seminář nabídne prezentaci dlouholetých zkušeností a sdílení vlastního příkladu dobré praxe paní Kalábovou,
která je lektorkou a specialistkou v oblasti činnosti ve školní družině a školním klubu.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5134
MSMT-7869/2015-1-352
Termín konání:
10.03.2017, 14.00 - 18.00
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

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

Školský zákon - změny a úpravy
Aktuální informace o právních předpisech v rámci školské legislativy. Účastníci získají aktualizované potřebné
vědomosti týkající se změn a úprav ve školském zákoně.
- Informace k novelizaci školského zákona a dopady na práci ředitelů škol a školských zařízení
- Novinky a aktualizace změn
- Řešení konkrétních legislativních problémů ze školské praxe
- Právní poradna a diskuze k otázkám
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5170
MSMT-17775/2014-1-598
Termín konání:
03.02.2017, 09.00 - 12.30
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
JUDr. Hana Poláková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 22.01.2017
900,00 Kč
Kontaktní osoba:
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 pro vedoucí školních jídelen od A do Z
Obsah semináře:
Legislativa stravovacího provozu (školský zákon, vyhláška o školním a závodním stravování).
Hygienické požadavky na provoz.
Nutriční doporučení (pestrý a nutričně vyvážený jídelníček).
Spotřební koš.
Technologické postupy pokrmů.
Doplňková činnost .
Přednáška je zaměřena na legislativu (podrobný výklad vyhlášky o školním a závodním stravování), co je to
správná výživa, pestrost, skladba a frekvence podávaných jídel, současné hygienické předpisy (zásady osobní
a provozní hygieny, HACCP).
Obsahuje šest tematických částí. Po absolvování semináře vedoucí školní jídelny získá ucelené informace a
postupy pro správný chod školní jídelny.
Seminář je určen pro začínající vedoucí školních jídelen a hlavní kuchařky.
Přihlásit na akci se můžete také na našich stránkách www.ssshodonin.cz (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:
56029
neakreditováno
10.02.2017, 08.30 - 12.30
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Bc. Jarmila Čožíková
Uzávěrka přihlášek: 06.02.2017
830,00 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Provoz a řízení

Kompetence ředitele MŠ se zaměřením na správní řízení a pracovněprávní
oblast
Obsah:
- Rozhodování ve správním řízení: přijímání k předškolnímu vzdělávání, úplata za předškolní vzdělávání,
ukončení předškolního vzdělávání atd.; kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání, sestavení a doručování
rozhodnutí, odvolání proti rozhodnutí; rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, rozhodnutí o snížení
nebo prominutí úplaty, bezúplatné vzdělávání v mateřské škole, odklad povinné školní docházky.
- Povinnosti v pracovněprávní oblasti: postup před vznikem pracovního poměru, spolupráce s úřadem práce,
vznik, průběh a změny pracovního poměru, personální agenda zaměstnance se zaměřením na specifika ve
školství, ochrana osobních údajů, ukončení pracovního poměru a jeho specifika ve školství (postup při ukončení
pracovní poměru při slučování škol, výpověď), dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.
- Zapracování povinností ředitele MŠ do vnitřních směrnic.
Přihlásit na akci se můžete také na našich stránkách www.ssshodonin.cz (vzdělávací akce).
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
56032
MSMT-25234/2016-1-780
21.02.2017, 09.00 - 12.45
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D.
Uzávěrka přihlášek: 15.02.2017
780,00 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Provoz a řízení

Školský zákon - změny a úpravy
Aktuální informace o právních předpisech v rámci školské legislativy. Účastníci získají aktualizované potřebné
vědomosti týkající se změn a úprav ve školském zákoně.
- Informace k novelizaci školského zákona a dopady na práci ředitelů škol a školských zařízení
- Novinky a aktualizace změn
- Řešení konkrétních legislativních problémů ze školské praxe
- Právní poradna a diskuze k otázkám
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5172
MSMT-17775/2014-1-598
Termín konání:
24.02.2017, 09.00 - 12.30
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
JUDr. Hana Poláková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 15.02.0217
900,00 Kč
Kontaktní osoba:
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 543 426 044, 734 314 348
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Provoz a řízení

Změny od 1. 1. 2017 ve školním stravování
Informace o legislativních změnách v oblasti školního stravování:
- Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 180/2016 Sb.
- Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny…. (pamlsková vyhláška).
- Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
- Výroba a zpracování masa a masných výrobků.
- Diskuse.
Seminář je určen pro vedoucí školních jídelen. Přednáška je zaměřena na změny, které se dotýkají školního
stravování. Součástí semináře je vzdělávací blok o výrobě a zpracování masa a masných výrobků.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: pracovníci školní jídelny
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5107
neakreditováno
28.02.2017, 13.00 - 17.00
Blansko, nám. Svobody 2
Bc. Jarmila Čožíková
Uzávěrka přihlášek: 21.02.2017
750,00 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Provoz a řízení

Praktické příklady z daně z příjmů příspěvkových organizací
Specifické postavení příspěvkových organizací – daňové úlevy
ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Č. 586/1991 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ
Předmět daně, zjištění základu daně z příjmů právnických osob (DP PO), sazba daně DP PO, zálohy na DP
PO, slevy na dani PO
Veřejně prospěšný poplatník, předmět daně veřejně prospěšných poplatníků (VPP)
Hlavní činnost a doplňková činnost, vliv zřizovací listiny a hospodářského výsledku jednotlivých činností na
daňové povinnosti příspěvkových organizací (PřO)
Osvobození bezúplatných příjmů VPP, kapitálové dovybavení VPP
Základ daně VPP, úpravy základu daně VPP
Výnosy doplňkové činnosti, zdaňované výnosy hlavní činnosti
Typické náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů – příklady
Typické neuznatelné náklady – příklady
Požadavky na vedení účetnictví PřO vyplývající ze zákona o daních z příjmů
Náklady společné pro zdaňované a nezdaňované čin
PŘÍKLADY VYPLNĚNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ PO
Navrhované změny pro rok 2017
Dotazy a problémy je možno posílat již nyní na email kolackova@sssbrno.cz
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5168
MSMT-25234/2016-1-780
28.02.2017, 08.30 - 13.30
Brno, Hybešova 15
Ing. Pavla Dvořáková
Uzávěrka přihlášek: 20.02.2017
900,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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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

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.
z.561/2004 Sb., obecná část zákona, průběh předškolního, základního a středního vzdělávání, školský rejstřík,
postavení ŘŠ, postavení zřizovatele, financování, definice PP, kvalifikační předpoklady, pracovní doba, rozsah
přímé pedagogické činnosti, DVPP, vybrané kapitoly ze ZP, vznik, změny a ukončování PP, vyhláška o
konkurzním řízení, jeho průběh, dotazy, jak zpracovat koncepci
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5163
MSMT-36390/2015-1-953
Termín konání:
11.03.2017, 09.00 - 15.30 18.03.2017, 09.00 - 15.30 25.03.2017, 09.00 - 12.30
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
JUDr. Hana Poláková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 20.02.2017
3 400,00 Kč
Kontaktní osoba:
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 543 426 044, 734 314 348
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Kvalifikační studia

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat přímou
pedagogickou činnost, nebo přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve
třídě, nebo ve škole zřízené pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující
vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti
asistenta pedagoga - studium pedagogiky podle § 22, odst.1, písm. b) zákona č. 536/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v platném znění a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o
dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických
pracovníků, v platném znění.
Podmínkou zahájení studia je ukončené středoškolské vzdělání.
Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 16 odst. 1 písm. d), § 17 písm. d) a f) a §
20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činnosti asistenta pedagoga.
Studium pro asistenty pedagoga probíhá v rozsahu 84 vyučovacích hodin. Ukončuje se ústní zkouškou před
komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá
absolvent osvědčení.
Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek www.ssshodonin.cz.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: asistenti pedagoga
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:

Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
56027
MSMT-1903/2014-1-159
zahájení: 02.03.2017, ukončení: 07.06.2017
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Marcela Valentová
PaedDr. Hana Krojzlová
Mgr. Alena Vlková
Mgr. Dáša Novotná
Uzávěrka přihlášek: 22.02.2017
7 300,00 Kč
Mgr. Malíková Kateřina, e-mail: malikova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660
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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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