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Přírodovědné / Zeměpis

Vizualizace prostorových informací ve výuce geografie
Obsah:
Úvod - grafické zpracování prostorových informací – tvorba vlastních map, mapových náčrtů a schémat, tvorbu
mapových kompozic a jejich využití ve výuce
1 hod.
Seznámení s teorií rastrové a vektorové grafiky, s teorií mapových náčrtů a schémat
2 hod.
Využívání a editace mapy z Wikipedie a Open Street Map - editace mapových zobrazení ve formátu svg. 1
hod
Využití GoogleEarth pro vizualizaci časoprostorového pohybu.
1 hod.
Efektivní využití vybraných webových portálů na bázi GIS.
1 hod.
Vytvoření vlastní mapové kompozice pomocí aplikace QGIS.
2 hod.
Konkrétní ukázky možností využití získaných dovedností ve výuce zeměpisu/geografie. 1 hod.
Vypracování vlastní mapové kompozice na vybrané téma pomocí zvolených aplikací
2 hod.
Návrh struktury výukové jednotky s využitím získaných znalostí a dovedností.
1 hod.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5219
MSMT-38789/2014-1-1011
Termín konání:
25.04.2017, 14.00 - 19.00 02.05.2017, 14.00 - 19.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Eduard Pataki
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 18.04.2017
1 900,00 Kč
Kontaktní osoba:
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

-3-

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce
1. Asistent pedagoga a jeho vymezení v legislativě (pracovně právní zabezpečení funkce asistenta pedagoga,
co je osobní asistence), role školského poradenského zařízení při zavádění funkce asistenta pedagoga 1h
2. Činnosti asistenta pedagoga v edukačním prostředí (náplň práce asistenta pedagoga) 1h
3. Společné působení asistenta pedagoga a učitele v pedagogickém procesu 2h
•
Mezilidské vztahy jako složka pedagogického procesu
•
Vnímání partnera v pedagogickém procesu
•
Interakce a formy spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitelem
•
Sociální komunikace mezi asistentem pedagoga a učitelem
•
Interpersonální konflikty mezi asistentem pedagoga a učitelem
•
Předpoklady dobré spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitelem
•
Organizace vyučování, ve kterém působí asistent pedagoga
4. Konkrétní zkušenosti učitelky a asistentky pedagoga – příklady spol. obou pedagogů 1h
5. Diskuse a prostor pro dotazy
Určeno pedagogům
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5242
MSMT-32855/2016-1-984
28.03.2017, 13.00 - 17.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Eva Čadová
Uzávěrka přihlášek: 14.03.2017
850,00 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Práce se třídou s dětmi se SVP
Program semináře:
Vymezení pojmů specifických vzdělávacích potřeb.
Práce s projevy SVP v předškolním věku (nesouhlasná či nevyhraněná lateralita, problémy se zrakovou a
sluchovou diferenciací a vizuomotorickou koordinací, slabá jemná motorika…)
Práce s projevy SVP na ZŠ – výukové omezení, reedukační režim
Práce s redukačním režimem v rodině.
Kompenzace, automatizace, fixace.
Osvětová a preventivní opatření.
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:
56039
MSMT-1549/2015-1-163
05.04.2017, 13.30 - 17.15
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Mgr. Jiří Halda
Uzávěrka přihlášek: 30.03.2017
700,00 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Oborové / Management

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

Číslo akreditace:
5164
MSMT-28166/2015-770
11.04.2017, 09.00 - 15.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Jakub Šindler
Uzávěrka přihlášek: 31.03.2017
V přípravě
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 543 426 044, 734 314 348
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Oborové / ICT

Kreativní tvorba pro učitele všech aprobací
1. část (4 hodiny)
Současné možnosti vytváření jednoduchých výukových materiálů a testů. Ukázky hotových materiálů určených
pro práci se žákem – procvičování, upevňování učiva, zpětná vazba, didaktická hra. Rozbor jednotlivých ukázek
lektorem – pozitiva, negativa, nové možnosti. Materiály vytvářené učitelem pro současnou moderní výuku
(interaktivní tabule, dotyková zařízení, využití internetu). Představení všech možností, které budou procvičovány
ve druhé části, kdy si účastníci přinesou (promyslí) vlastní obsah (1 hodina)
Metodika tvorby materiálů a testů pro klasická, mobilní a dotyková zařízení, aj (3 hodiny)
2. část (4 hodiny)
Tvorba výukových materiálů a interaktiv. cvičení pomocí online prostředí.
- Slovní mraky a metodika využití v různých předmětech. Práce v online aplikacích, infografika v praxi učitele možnosti vizualizace dat, informací a znalostí. Socrative jako nástroj pro testy a hlasování. Ukázky hotových
testů, vlastní příprava testu, aj.

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

Číslo akreditace:
5198
MSMT-11018/2016-1-370
02.03.2017, 14.00 - 17.15 09.03.2017, 14.00 - 17.15
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 23.02.2017
1 100,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

ICT v práci výchovného poradce
Lektorské vystoupení k následujícím tématům:
4 hodiny
Přehled možností využití ICT výchovným poradcem
Využití ICT zařízení v kariérovém vzdělávání a při diagnosticko-poradenských činnostech zaměřených k volbě
vzdělávací dráhy žáka
Internetové zdroje informací pro výchovné poradce
Stručné seznámení s informačním systémem školy a možnostmi využití systému výchovným poradcem.
Seznámení s možnostmi práce v LMS Moodle, ukázky možností redakčního systému a webové prezentace.
Využití PC v oblasti speciální pedagogiky, výukové programy, materiály vytvořené učiteli a práce s nimi.
Dotyková zařízení a jejich možnosti. Aplikace vhodné pro žáky se SVP. Účastníci budou seznámení s aktuálně
dostupnými aplikacemi pro různé oblasti SVP. Oblasti budou konkretizovány podle složení skupiny účastníků
kurzu.
Doporučené zdroje materiálů a servery, včetně doporučení práce pro rodiče žáků se SPU a žáků mimořádně
nadaných.
Práce s dokumentací žáka s využitím PC, aj.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5197
MSMT-1412/2016-1-156
03.03.2017, 12.00 - 17.00
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 24.02.2017
950,00 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

Oborové / ICT

Úprava fotografií ve volně dostupných programech
Přehled volně dostupných programů a online aplikací pro úpravu fotografií.
- Posouzení kvality fotografie, vyrovnání histogramu.
- Vyvážení barev, úprava barevnosti, jasu a kontrastu.
- Vyrovnání horizontu, ořez, změna velikosti.
- Drobné retuše digitálních fotografií, aplikování efektů.
- Přidání okraje a rámečku, vytvoření panoramatu.
- Prezentace fotografií na internetu, CD či DVD.
- Návrh obalu na CD či DVD, tvorba kalendáře.
Cílem této vzdělávací akce je praktické seznámení pedagogických pracovníků s možnostmi volně dostupných
aplikací pro úpravu fotografií. Získají základní dovednosti úpravy fotografií, naučí se fotografie prezentovat na
internetu, CD či DVD.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5192
MSMT-38789/2014-1-1011
29.03.2017, 14.45 - 18.45 05.04.2017, 14.45 - 18.45
Brno, Hybešova 15
Mgr. Josef Mach
Uzávěrka přihlášek: 21.03.2017
1 550,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

MS PowerPoint – základní použití
Seznámení s prostředím aplikace, odlišnost verzí.
Základní pravidla tvorby správné a efektivní prezentace.
Autorské právo.
Práce se snímky – vytváření, rozložení, listování, přesouvání, mazání, kopírování, formát snímků.
Automatické úpravy, využití šablon.
Základní objekty a jejich úpravy – automatické tvary, tabulky, grafy, WordArt, obrázky, úpravy objektů, umístění
objektů na snímku, formátování objektů.
Práce s textem – úpravy a formátování textu, kontrola pravopisu. Základy typografie.
Tisk prezentací, spuštění prezentace, ovládání prezentace během promítání.
Účastník kurzu si osvojí základní principy použití aplikace MS PowerPoint. Obsah je cíleně zaměřen na potřeby
pedagogů – příprava na výuku, zefektivnění a zpestření výuky.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5199
MSMT-1412/2016-1-156
Termín konání:
20.04.2017, 14.00 - 19.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Ing. Ludmila Brestičová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 13.04.2017
950,00 Kč
Kontaktní osoba:
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

Vedení obtížných rozhovorů
Účastníci semináře:
- pochopí, jak sdělovat rodičům i žákům nepříjemné informace,
- zváží a ujasní si, jaké jsou možnosti komunikace s neadekvátně reagujícími rodiči,
- objasní si, jak se chovat a nenechat se vyprovokovat při nepříjemných rozhovorech.
Témata:
Jak sdělovat nepříjemné informace.
Jak mluvit s agresivními, plačícími, bezmocnými a neangažovanými rodiči.
Jak se nenechat vyprovokovat.
Jak se rychle uklidnit, pokud se učitel nechá vyprovokovat.
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:
55994
MSMT-1412/2016-1-156
10.04.2017, 13.00 - 18.00
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Karel Opravil
Uzávěrka přihlášek: 05.04.2017
870,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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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.
Určeno učitelům MŠ, ZŠ, gymnázií, ZUŠ a sbormistrům.
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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Zdravý životní styl / Tělesná výchova

Nordic Walking
Cílem semináře je předat teoretické i praktické znalosti techniky chůze s holemi, které mohou pedagogové
využít při hodinách TV,k rozvoji budování vztahů mezi žáky, budování pozitivního klimatu v dětských kolektivech
při společné aktivitě. Účastníci si osvojí pojem Nordic Walking, seznámí se s používanými základními pojmy, se
správnou motorikou těla z pohledu fyzického vývoje, zvýší si pravidelným cvičením tohoto typu fyzickou
kondici, zlepší držení těla, zpevní pohybový systém,zredukují hmotnost, pozitivně ovlivní psychiku a tím lépe
mohou zvládat každodenní stres.
Seminář si klade za cíl: proškolit v NW pedagogy ZŠ a SŠ, rozšířit pedagogické kompetence, ukázat možnosti
využití této aktivity v přírodě, která je finančně nenáročná, lze ji vykonávat v kterékoliv roční době, může
obohatit práci s dětmi nejen v povinné školní výuce, ale i v mimoškolních a volnočasových aktivitách.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5234
MSMT-32855/2016-1-984
Termín konání:
23.05.2017, 14.00 - 17.30
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Mgr. Marie Lazárková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 16.05.2017
650,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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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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Provoz a řízení

Dotazníkové šetření ve školní praxi
Kurz se zabývá přípravou dotazníkového šetření, tvorbou dotazníků a postupy při vyhodnocování dotazník.
šetření. Je určen pro všechny zájemce ze školského prostředí, z různých typů škol i zařízení pro mimoškolní
vzdělání.
Návrh dotazníkové šetření
Specifikace účelu dotazníkového šetření, evaulace ve školství
Příprava, účel, cíle dotazníkového šetření, Výběr skupiny respondentů, Způsoby dotazování, Základní pravidla
pro návrh struktury dotazníku
Typy testovacích otázek podle nabídky odpovědí, podle toho, co zjišťují, podle způsobu dotazu, podle časové
orientace - Výhody a nevýhody, Příklady
Doporučení ke stavbě dotazníku - Tištěná forma, Elektronická forma
Konkrétní příprava tvorby dotaz., zadání úkolu a rozbor zadání. Úkoly budou orientovány na řešení, které
vychází z potřeb každého účastníka, resp. jeho pracoviště.
Téma č. 2 Realizace a vyhodnocení dotazníkového šetření - Rozbor připravených dotaz., zpracov. el. dotaz.,
možnosti online, aplikace pro tvorbu a zpracování dotaz.
Číslo akreditace:
Číslo akce:
5213
MSMT-1412/2016-1-156
Termín konání:
23.03.2017, 14.00 - 18.15 30.03.2017, 14.00 - 18.15
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Ing. Ludmila Brestičová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 16.03.2017
1 550,00 Kč
Kontaktní osoba:
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Provoz a řízení

Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích
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.
Témata:
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:
- chyby v průběhu schvalování budoucích operací,
- nedefinování efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti,
- chyby v definování vnitřních kontrolních postupů,
- neprovázanost oběhu účetních dokladů s vnitřní kontrolou,
- nesprávné stanovení limitovaného příslibu,
- chyby při čerpání dotací.
Závěr – shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy.
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:
56007
MSMT-32855/2016-1-984
23.03.2017, 09.00 - 16.00
Hodonín, Horní Valy 2
Ing. Petr Sikora
Uzávěrka přihlášek: 15.03.2017
970,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Provoz a řízení

Právní poradna
Obsah semináře:
Novela zákona o pedagogických pracovnících, která doplnila odbornou kvalifikaci učitelů na ZŠ, SŠ,
konzervatoři, VOŠ, pedagogů volného času.
Nejdůležitější změny - modifikace podmínek uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou s pedagogickými
pracovníky. Problematika bude vysvětlena na příkladech, které ředitelé obvykle řeší.
Společné vzdělávání - vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
žáků nadaných. Poskytnuty budou základní informace, které vyplývají z právní úpravy oblasti dané školským
zákonem a podrobnostech rozvedené v prováděcí vyhlášce.
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:
55981
MSMT-17775/2014-1-598
24.03.2017, 09.00 - 13.00
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
JUDr. Hana Poláková
Uzávěrka přihlášek: 15.03.2017
870,00 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Provoz a řízení

Školský zákon - změny a úpravy
- Informace k novelizaci školského zákona a dopady na práci ředitelů škol a školských zařízení.
- Novinky a aktualizace změn.
- Řešení konkrétních legislativních problémů ze školní praxe.
- Právní poradna - diskuze k otázkám.
Účastníci získají aktualizované potřebné vědomosti, týkající se změn a úprav ve školském zákoně.
Přednáška se uskuteční ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5169
MSMT-17775/2014-1-598
31.03.2017, 09.00 - 13.00
Blansko, nám. Svobody 2
JUDr. Hana Poláková
Uzávěrka přihlášek: 24.03.2017
900,00 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Provoz a řízení

Školský zákon - změny a úpravy
Účastníci semináře získají aktualizované potřebné vědomosti, týkající se změn a úprav ve školském zákoně.
Účastníci získají podrobné informace k novelizaci školského zákona, novinky a aktualizace změn, řešení
konkrétních legislativních problémů ze školní praxe, diskuse k otázkám.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5180
MSMT-17775/2014-1-598
Termín konání:
28.04.2017, 09.00 - 13.00
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
JUDr. Hana Poláková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 21.04.2017
V přípravě
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Provoz a řízení

Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí
Seminář je určen pro pedagogy, kteří se dostávají do kontaktu s ohroženým dítětem a jeho rodinou, dysfunkční
nebo sociálně znevýhodněnou rodinou s činností SPOD. Je také určen pro výchovné poradce.
Účastníci semináře se seznámí se sítí odborné pomoci nejen z hlediska školství, ale také z oblasti sociálních
služeb. Část vzdělávacího programu se věnuje problematice záškoláctví, jak z pohledu SPOD (Metodický pokyn
MPSV), tak z pohledu školy (Metodický pokyn MŠMT).
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5246
MSMT-29716/2014-1-819
Termín konání:
03.05.2017, 09.00 - 14.00
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Mgr. Monika Fojtáchová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 26.04.2017
1 100,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Kvalifikační studia

Studium pedagogiky pro 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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Školní výlety a exkurze
Nabídka školních výletů a exkurzí
Podrobný popis naleznete na našem webu www.jmskoly.cz/vylety.
V případě zájmu doporučujeme co nejdříve telefonicky dohodnout termín a zaslat objednávku.
Samotné zaslání objednávky můžete provést elektronicky rovněž na našem webu, případně
prostřednictvím e-mailu na adresu vylety@sssbrno.cz. Telefonní kontakt: 543 426 042.

Už víte kam pojedete na Školu v přírodě?
Zderaz: hotel Renospond
• Strava je zajištěna formou plné penze (5 x denně včetně pitného režimu).
• Dva typy ubytování - hotelový a turistický standard.
• Maximální kapacita 140 osob.
• K dispozici je společenská místnost, kulečník.
• K dispozici je bezbariérový pokoj.
• Ski areál Kouty patří mezi nejmodernější lyžařské areály na Moravě.
•Prostory pro výuku i hry, stolní tenis, hřiště, fotbálek, dětský koutek, přírodní koupaliště,
wellness.
Cena:
• 310 Kč / osoba a noc ubytovna, 330 Kč hotel - MŠ
• 340 Kč / osoba a noc ubytovna, 360 Kč hotel - I.st. ZŠ
• 360 Kč / osoba a noc ubytovna, 380 Kč hotel - II.st. ZŠ
• Na 10 platících jeden pedagog ZDARMA.

Boskovice, Suchý: penzion Athéna
• Strava je zajištěna formou plné penze (5 x denně včetně pitného režimu).
• Umístěno u Boskovic, cca 50 km od Brna.
• Maximální kapacita 50 osob.
• 2 - 3 lůžkové pokoje nebo 4 lůžkové apartmány.
• K dispozici: prostory pro výuku i hry, ohniště, pískoviště, stolní tenis, hřiště, kulečník, šipky.
Cena:
• 320 Kč / osoba a noc pro mateřské školy.
• 330 Kč / osoba a noc pro I.st. základní školy.
• 340 Kč / osoba a noc pro II.st. základní školy.

Nedvědice: hotel Myslivna
• doprava z Brna do Nedvědic a zpět,
• ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích,
• strava formou plné penze včetně pitného režimu,
• rehabilitační koupele, vířivá a perličková,
• pro pedagogický doprovod masáž ZDARMA.
• K dispozici: společenská místnost, klubovna, venkovní bazén - za pěkného počasí, ohniště.
Cena:
• 2400 Kč/os./4 noci pro MŠ,
• 2550 Kč/os./4 noci pro 1. a 2. třídu ZŠ,
• 2650 Kč/os./4 noci pro 3. až 5. třídu ZŠ.
• Za každou další noc se připlácí 200 Kč.
Na 10 platících jeden pedagogický doprovod zdarma, pro MŠ zdarma i zdravotník.

Rekreační středisko Zubří
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Školní výlety a exkurze
• Strava je zajištěna formou plné penze (5 x denně včetně pitného režimu).
• Cca 80 km od Brna.
• Maximální kapacita 114 osob.
• 2 lůžkové pokoje s možností přistýlky.
• 4 lůžkové chaty rovněž s možností přistýlky.
•K dispozici: prostory pro výuku i hry, ohniště, víceúčelové hřiště, přírodní koupaliště se
skluzavkou, dětské hřiště, ruské kuželky, stolní tenis a fotbal, kulečník.
Cena:
• 350 Kč/os./noc pro MŠ,
• 450 Kč/os./noc pro ZŠ.
Na každých 10 platících žáků jeden pedagogický doprovod ZDARMA.
Další nabídky škol v přírodě naleznete na našem webu www.jmskoly.cz/vylety

Jednodenní exkurze a výlety
Máme pro vás připravenou celou řadu jednodenních akcí. Navíc pojedeme s vámi,
takže se nemusíte o nic starat, vše zařídíme za vás. Vám zbývá jen zajistit pedagogický dozor.

Ostrava „ČERNÁ..."
• Prohlídka dolu Landek s průvodcem, jedná se o významnou technickou památku.
• Dolní Vítkovice s průvodcem, tech. památka je na seznamu Evropského kulturního dědictví.
• Prohlídka interaktivního muzea, Velký svět techniky.
• V ceně je doprava na místo a zpět.
Cena:
• 770 Kč/osoba.
• Cena je kalkulována na min. počet 30 dětí při cestě z Brna.
• Na každých 10 dětí je jeden pedagog ZDARMA.

Dolní Morava - stezka v oblacích
• Je připraven celodenní program na Dolní Moravě.
• Stezka v oblacích + 1x tobogán (+ lanovka tam i zpět),
• Pískový svět + program 1 h,
• Mamutíkův vodní svět + program 1 h,
• K dispozici: společenské prostory, lyžárna, sušárna.
• oběd,
• doprava na místo a zpět.
Cena:
• 900 Kč/osoba pro základní školy.
• 880 Kč/osoba pro mateřské školy.
• Cena je kalkulována na min. počet 30 dětí při cestě z Brna.
• Na každých 10 dětí je jeden pedagog ZDARMA.

Pálava
• Prohlídka Mikulova s průvodcem.
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Školní výlety a exkurze
• Vycházka přes Pálavu – Dívčí hrad, Sirotčí hrádek.
• Doprava na místo a zpět.
Cena:
• 310 Kč/osoba
Další nabídky jednodenních výletů naleznete na našem webu www.jmskoly.cz/vylety
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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: ................................
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