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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
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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

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
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

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

Číslo akreditace:
55975
MSMT-29716/2014-1-819
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 / 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

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

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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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

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 / 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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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
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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

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

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

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
Uzávěrka přihlášek: 22.02.2017
Kurzovné:
850,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Provoz a řízení

Příprava uchazečů ke konkurznímu řízení na místa ředitelů škol a
školských zařízení
Cílem je připravit uchazeče na vlastní průběh konkurzního řízení a seznámit je se základní právní úpravou
školství, zejména s okruhy problémů, kde jsou kladeny členy konkurzní komise nejčastější dotazy.
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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