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

Číslo akreditace:
5150
MSMT-25234/2016-1-780
zahájení: 04.04.2017, ukončení: 16.05.2017, 08:30 -11:30
Brno, Hybešova 15
úterky 4.4., 18.4., 2.5. a 16.5.2017 8:30 - 11:30h
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

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

Čtení a psaní v 1. třídě od přípravného období po čtení
Čtyřdílný cyklus zaměřený na přípravné období před samotným čtením až po čtení písmen a slov.
1. díl: Jak rozvíjet zrakové vnímání a zrakovou paměť
2. díl: Jak rozvíjet sluchové vnímání a sluchovou paměť
3. díl: Jak rozvíjet pravolevou a prostorovou orientaci
4. díl: Čtení od písmene po slova krok za krokem
Účastníci postupně projdou a porozumí celé oblasti zrakového, sluchového a prostorového vnímání. Prohloubí
si znalosti o jednotlivých metodách čtení, prodiskutují jejich klady a zápory a budou hledat možnosti, jak klady
všech metod využít ve vlastní výuce. Postupně projdou a porozumí jednotlivým krokům při nácviku čtení prvních
písmen a slov s důrazem na aktivity zaměřené na zrakové, sluchové i prostorové vnímání, na manipulativní a
tvořivé činnosti. Prohloubí si dovednost stanovovat cíle výuky čtení, aby uměli diagnostikovat úroveň žáka.
Získají několik pracovních listů pro počátky čtení. Na základě nich zpracují ukázkové úkoly.
Seminář je vhodný pro šablony!
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: učitelé všeobecných předmětů
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5187
MSMT-15649/2016-1-566
28.03.2017, 08.00 - 15.00 25.04.2017, 08.00 - 15.00
Brno, Hybešova 15
PaedDr. Hana Mühlhauserová
Uzávěrka přihlášek: 21.03.2017
2 400,00 Kč
Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028

Humanitní / Český jazyk

Práce s krásnou literaturou v praxi
Obsah:
- doporučené knihy pro 1. stupeň ZŠ,
- výběr knihy,
- metody vhodné pro práci s knihou (pětilístek, podvojný deník, metody dramatické výchovy),
- práce s texty s využitím čtenářských strategií.
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:
56061
MSMT-1412/2016-1-156
04.04.2017, 14.00 - 17.00
Hodonín, Horní Valy 2
PaedDr. Hana Mühlhauserová
Uzávěrka přihlášek: 29.03.2017
790,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Přírodovědné / Matematika

Budování pozitivního vztahu k matematice
Cílem semináře je poskytnout učitelům náměty, jak ovlivnit pozitivní vztah žáků k matematice vhodnou volbou
zadání a řešení úkolů a úloh.
Obsah:
Aktivity s čísly, soubory čísel, číselnými výrazy a výrazy s proměnnou.
Hledání vztahů, závislostí a vlastností v aritmetice, algebře i geometrii.
Zadávání tematických úkolů - vlastní tvorba matematických úloh.
Zpracování výběrových témat. Využití praktických námětů z každodenního života při samostatné a skupinové
práci.
Seminář je určen pro učitele 2. stupně ZŠ.
Přihlásit na seminář se můžete také na našich stránkách www.ssshodonin.cz (vzdělávací akce).
Číslo akce:
Číslo akreditace:
56062
MSMT-28166/2015-770
Termín konání:
11.04.2017, 13.00 - 16.00
Místo konání:
Hodonín, Horní Valy 2
Lektor:
Mgr. Anna Sládková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 05.04.2017
760,00 Kč
Kontaktní osoba:
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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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
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Přírodovědné / Přírodověda, Biologie

Hry, nápady a náměty s přírodovědným zaměřením
Praktické činnosti, se kterými budou pedagogové seznámeni, podporují u dětí kladný vztah k přírodě, rozvíjejí
nejrůznější schopnosti a dovednosti. Učí děti lépe mezi sebou komunikovat, mají charakter tvořivého hraní, při
němž děti získají spoustu vědomostí a dovedností. Učitelům a vychovatelům se zde nabízejí možnosti zajímavé
a tvořivé práce, která rozvíjí fantazii, představivost, podněcuje obrazotvornost, vynalézavost, schopnost
napodobovat a pozitivně působí na celou dětskou osobnost.
Hlavním cílem projektu je využívání nejrůznějších metod a ukázek praktických činností. Potřebné informace,
které mohou pedagogičtí pracovníci využít, získají prostřednictvím výkladu, pracovních listů a názorných
ukázek. Velký důraz je kladen na praktické zvládnutí a realizaci nabízených činností.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5111
MSMT-28166/2015-770
09.03.2017, 09.00 - 14.00
Blansko, nám. Svobody 2
Naděžda Kalábová
Uzávěrka přihlášek: 02.03.2017
750,00 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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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

Na slovíčko se šikanou – základní orientace v problému
Šikana je téměř na jakékoliv škole velmi rozšířený jev. Učitelé se většinou nedokážou orientovat v problematice
šikanování a cílem semináře proto je, aby byli připraveni rozpoznat šikanu, šikanózní chování a aby uměli
odhadnout stádia a formu šikany. Snahou lektora na semináři bude ukázat, jak je možné vyvarovat se chyb při
prvních krocích v řešení šikany.
Rozlišení mezi škádlením a šikanou: znaky šikany, praktické ukázky na případech, rozlišení v praxi.
Vnější a vnitřní pohled na šikanování.
Rozlišení počátečních a pokročilých stádií
- vývoj šikany (klasifikace šikany I., II., III., IV. a V. stadium)
- kritéria - (pět základních kritérií na rozlišení jednotlivých stadií šikany)
Modelové situace – ukázky z každodenní praxe, příklady, osudy dětí, rodin, které se setkali s tímto fenoménem.
Chyby při řešení šikany – nerozlišení šikany, neodhadnutí stadia, nerozkrytí rolí, chybné označení agresor x
oběť.
Šikana ze strany žáků k učiteli – chyby při rozpoznání varovných signálů.
Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek www.ssshodonin.cz, sekce Vzdělávací akce.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
56021
MSMT-15649/2016-1-566
22.03.2017, 13.00 - 19.00
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Renata Ježková
Uzávěrka přihlášek: 15.03.2017
810,00 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Dysgrafie – specifická vývojová porucha učení
Účastníci se podrobně seznámí s problematikou dysgrafie, s příčinami vzniku a možnými příčinami dalšího
rozvoje. Budou také informováni o diagnostice dysgrafických obtíží jako součásti rozšiřující kompetence učitelů.
Probrány budou formy práce a možnosti hodnocení těchto dětí. Účastníkům budou prezentovány praktické
ukázky reedukace dysgrafie a metody vhodné k zařazení při běžné výuce i mimo ni, např. v dyslektických
kroužcích.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5176
MSMT-16403/2015-1-557
Termín konání:
27.03.2017, 13.00 - 18.00
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor:
Mgr. Lenka Bínová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 20.03.2017
750,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511

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
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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

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Individuální vzdělávací plán krok za krokem II.
Seminář volně navazuje na seminář Individuální vzdělávací plán krok za krokem I., kteráý se uskutečnil ve
Znojmě na podzim roku 2016. Reagujeme tak na zvýšený ohlas pedagogů a jejich potřebu vzájemně si předat
nabyté zkušenosti a dovednosti při realizaci IVP formou supervizního semináře. Probereme platnou, aktuální,
legislativu, probereme vlastní IVP. Vezměte s sebou.
Cílem semináře je vytvořit diskusní skupinu pedagogů, ve které bude moci každý účastník představit jeho
konkrétní IVP (seznámí ostatní účastníky o specifických při jeho vytváření a jeho vývoji). Účelem je posílit
kompetence pedagogů při vytváření IVP a poskytnout zpětnou vazbu ze strany kolegů a odborníků (speciální
pedagog, psycholog).
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5195
MSMT-10708/2014-1-374
Termín konání:
24.04.2017, 13.00 - 16.00
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Mgr. Libor Mikulášek
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 17.04.2017
700,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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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
750,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Oborové / Psychologie

Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte
Cílem této vzdělávací akce je seznámit pedagogy jak prostřednictvím dětské kresby mohou reagovat na potřeby
dítěte a bude – li nutné, směrovat dítě na pomoc specialisty.
Dětská kresba je důležitým prostředkem v poznávání osobnosti dítěte, jeho vnitřního světa, prožitků,citů,
tajných přání. Slouží také jako komunikační prostředek. Obrázek je pro dítě možností vyjádřit to, co neumí
vyjádřit slovně.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5228
MSMT-7869/2015-1-352
Termín konání:
12.05.2017, 13.00 - 16.45
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Mgr. Svatava Vyhlídalová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 05.05.2017
700,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Oborové / Psychologie

Jak stanovovat hranice dětem i rodičům
Účastníci semináře si rozšíří své znalosti z oblasti vývojové psychologie, seznámí se s aktuálními informacemi z
oblasti výzkumu chování dětí a působení na děti, které povede k nastavení hranic jejich chování ve škole i
doma, dozví se, jak je ovlivněno chování dětí nejednotností rodičů ve výchově svých potomků.
Účastníci semináře se seznámí se způsoby vedení rozhovoru s rodiči, kteří nerespektují školu jako vzdělávací
instituci a naučí se, jak nastavit ve vedení pohovoru hranice.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5160
MSMT-25234/2016-1-780
05.06.2017, 09.00 - 13.00
Znojmo, Rudoleckého 25
Mgr. Karel Opravil
Uzávěrka přihlášek: 29.05.2017
1 000,00 Kč
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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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

Bezplatné programy pro výuku na 1. stupni ZŠ
Bezplatné výukové programy pro žáky 1. stupně.
Přehled bezplatných grafických programů pro kreslení a úpravu obrázků, vytváření dvojrozměrných animací,
prohlížení obrázků a fotografií, provádění základní úpravy fotografií.
Online aplikace pro všestranný rozvoj žáků vhodné i pro domácí přípravu žáků a opakování učiva.
Cílem této vzdělávací akce je seznámit pedagogické pracovníky s bezplatnými výukovými programy, grafickými
programy a online aplikacemi pro všestranný rozvoj žáků na 1. stupni ZŠ. Současně jim budou nabídnuty
dostupné online aplikace vhodné i pro domácí přípravu žáků a opakování učiva.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5159
MSMT-38789/2014-1-1011
08.03.2017, 14.45 - 18.45
Brno, Hybešova 15
Mgr. Josef Mach
Uzávěrka přihlášek: 01.03.2017
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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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

Oborové / ICT

Využití tabletu ve výuce 1. st. ZŠ
Lektorské vystoupení k následujícím tématům:
- aktuální novinky na trhu s aplikacemi pro výuku na prvním stupni s přihlédnutím k různým operačním
systémům
- servery pro podporu výuky pomocí tabletů, česká a zahraniční inspirace, weby dobrých praxí
- využití tabletu při výuce na prvním stupni s aplikací tvořivých metod:
- obohacení výuky o nové interaktivní prvky, experiment, záznam vlastních zážitků, didaktické hry, práce s
multimédii, realizace mezipředmětových vztahů a průřezových témat, realizace výuk. žákovských projektů,
vlastní tvorba žáků
Komentované ukázky aplikace popsaných didaktických a metodických nástrojů a postupů ve výuce na prvním
st.
- praktický trénink přípravy učebních materiálů, využití tabletu pro komunikaci mezi žáky, učiteli a rodiči a další.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5211
MSMT-1412/2016-1-156
07.04.2017, 12.00 - 16.15
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 31.03.2017
900,00 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

Oborové / ICT

Dobré nápady pro využití ICT na 1. stupni ZŠ – 5.
Hardware pro výuku informatiky. Výběr vhodných zařízení a příslušenství pro výuku. Posouzení možností
využití notebooků, tabletů, mobilů. Možnosti propojení zařízení.
Ergonomie počítačového pracoviště, přizpůsobení pro žáky se SVP.
Využití dotykových zařízení v rámci mezipředmětových vztahů. Metodika výuky vhodné aplikace.
LMS Moodle, jako prostředí pro předávání materiálů, využití při hodnocení žáků (odevzdávání úkolů, aktivity,
testování). Využití pro rodiče. Portfolio žáka.
Výuka informatiky bez počítačů.
Využití specializovaných digitálních programů, jako je Dreambox, ALEKS, Khan Academy a MagnaHigh.
Sociální sítě a sdílení. Možnosti využití na 1. stupni.
Novinky v oblasti výuky informatiky na 1. stupni ZŠ. Jaká další témata jsou vhodná zařadit?
Shrnutí zkušeností z výuky informatiky na 1. stupni ZŠ, moderovaná diskuze.
Nové zdroje hotových materiálů pro výuku.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: učitelé všeobecných předmětů
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5200
MSMT-15649/2016-1-566
28.04.2017, 12.00 - 16.15
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 21.04.2017
900,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / Obchod, služby

Hygienické minimum pro pracovníky ve stravovacích službách
Program semináře:
Osobní hygiena pracovníků.
Provozní hygiena a sanitace.
Požadavky na potraviny.
Mikrobiologie.
Legislativa.
Diskuze a zodpovězení dotazů posluchačům.
Seminář se koná na ZŠ Očovská Hodonín a je vhodný pro všechny zaměstnance školních jídelen.
Účastníci obdrží potvrzení o absolvování školení.
Školení je také možno potvrdit do přineseného zdravotního průkazu.
Přihlásit na seminář 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:
56049
neakreditováno
13.03.2017, 08.00 - 12.00
ZŠ Očovská Hodonín
MUDr. Květoslava Damborská
Uzávěrka přihlášek: 08.03.2017
500,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

Konflikty – řešení modelových situací z praxe
Obsah semináře:
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

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 / 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.
Určeno učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, ŠD, vychovatelům DM.
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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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
Určeno učitelům MŠ, hudební výchovy ZŠ, ZUŠ a sbormistři přípr. oddělení DPS
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.
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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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.
S sebou: přezůvky vhodné k pohybu, pohodlné oblečení, zvonkohru s vyjímatelnými kameny (pokud můžete).
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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Zdravý životní styl / Tělesná výchova

Školní akce pod lupou
Účastníci semináře se seznámí s tím, jak zorganizovat školní akce z hlediska bezpečnosti a hygienických
předpisů, na co nezapomenout, čeho se vyvarovat.
Další témata:
Zvláštní pravidla při některých činnostech – lyžování, plavání, sportovně turistické kurzy, bruslení apod.
Zdravotník zotavovací akce – jeho povinnosti před a v průběhu konání akce, (ošetřovna, izolace, lékárnička,
zdravotní způsobilost dítěte),
Zákonní zástupci žáků a jejich povinné informace pro školu.
Bezpečnost žáků při soutěžích.
Obeznámí se se Zákonem č. 267/2015 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů v platném znění, s Vyhláškou č. 422/2013 MZ o hygienických požadavcích na zotavovací akce,
Metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských
zařízeních zřizovaných MŠMT č. j. 37 014/2005-25
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:
56054
MSMT-25234/2016-1-780
08.03.2017, 13.00 - 17.00
Hodonín, Horní Valy 2
Božena Miklósyová
MVDr. Marcela Hadámková
Uzávěrka přihlášek: 01.03.2017
600,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

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
Uzávěrka přihlášek: 16.05.2017
Kurzovné:
650,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

- 25 -

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: 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.
S sebou: přineste si krabici na odnesení výrobků, které bude třeba dosušit, pracovní oděv
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
700,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Umění a kultura / Výtvarná výchova

Nové výtvarné techniky: 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.
S sebou: Přineste si vyžehlené ústřižky látek minimálně 10x10 cm, nůžky se špičkou a úzké kraječky nebo
mašličky.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5145
MSMT-28166/2015-770
Termín konání:
20.03.2017, 08.30 - 13.15
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Jana Žáčková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 13.03.2017
800,00 Kč
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

Umění a kultura / Výtvarná výchova

Jarní výtvarná dílna
Praktické činnosti, se kterými budou pedagogové seznámeni, podporují u dětí kladný vztah k přírodě, rozvíjejí
nejrůznější schopnosti a dovednosti. Učí děti lépe mezi sebou komunikovat, mají charakter tvořivého hraní, při
němž děti získají spoustu vědomostí a dovedností. Učitelům a vychovatelům se zde nabízejí možnosti zajímavé
a tvořivé práce, která rozvíjí fantazii, představivost, podněcuje obrazotvornost, vynalézavost, schopnost
napodobovat a pozitivně působí na celou dětskou osobnost.
Hlavním cílem projektu je využívání nejrůznějších metod a ukázek praktických činností. Potřebné informace,
které mohou pedagogičtí pracovníci využít, získají prostřednictvím výkladu, pracovních listů a názorných
ukázek. Velký důraz je kladen na praktické zvládnutí a realizaci nabízených činností.
Seznam potřebného materiálu bude přihlášeným včas rozeslán elektronicky.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5116
MSMT-36390/2015-1-953
27.03.2017, 09.00 - 12.30
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr. Veronika Mazourová
Uzávěrka přihlášek: 20.03.2017
650,00 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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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
S sebou: 3 - 5 vyfouklých vajíček, pracovní oděv
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

Pracovní dílna – drátování pro 1. stupeň ZŠ
Cílem této vzdělávací akce je nabídnout a vyzkoušet nové nápady pro práci s dětmi ve vzdělávací oblasti
Člověk a svět práce.
Pracovní dílna bude zaměřena na práci s drátem. Je vhodná pro mladší školní věk. Je nenáročná na vybavení
pro práci s žáky. Naučíme se vyrábět z drátů jednoduché dekorativní předměty, případně šperk,
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5222
MSMT-11018/2016-1-370
Termín konání:
27.03.2017, 14.00 - 17.00
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Mgr. Alena Smrčková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 20.03.2017
700,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Umění a kultura / Výtvarná výchova

Letní inspirace pro práci s dětmi a ke Dni matek v MŠ
Seminář bude rozdělen do těchto částí:
Praktické náměty pro práci s dětmi:
- hudebně - pohybové hry a pásma s šátky a se stuhami
- hudebně - pohybová hra „Motýlkové létají“ – s kytkami a kroužky
- námět na vystoupení při CD P. Nováka
Letní tvoření:
- panenky z hedvábného papíru
- pavučinka
- motýlci na okna s drátkem a jako transparentní obrázek
- skřítek z filcu a ovčího rouna
Nabídka literatury, not, materiálů k tématu účastníkům semináře.
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:
56050
MSMT-7869/2015-1-352
28.03.2017, 09.30 - 14.00
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Iva Tomášková
Uzávěrka přihlášek: 22.03.2017
610,00 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

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.
Určeno učitelům ZŠ, vychovatelům ŠD, DM, vedoucím kroužků a ostatním
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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Umění a kultura / Výtvarná výchova

Pracovní dílna – práce s papírem, kartonem
V době, kdy je stále kladen důraz na polytechnické vzdělávání žáků přinášíme seminář, který chce rozvinout
profesní dovednosti pedagogů k výuce zaměřené na zlepšování technických dovedností žáků ZŠ.
Seminář si klade za cíl rozšířit kompetence v oblasti vhodných metodických postupů pro práci s papírem a
kartonem, seznámit se zásadami bezpečnosti žáků, ukázat návod na vybavení školní dílny.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5221
MSMT-11018/2016-1-370
Termín konání:
20.04.2017, 13.00 - 16.00
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Ing. Ludvík Kostelanský
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 14.04.2017
700,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Umění a kultura / Výtvarná výchova

Pletení z pedigu I
Práce s pedigem je fyzicky méně náročná než práce s vrbou a proto je vhodnější pro děti. S jednoduchými
technikami je možné seznámit děti už od věku cca 5 – 6 let. Pletení z pedigu je kreativní technika, rozvíjí
jemnou motoriku, podporuje trpělivost a pečlivost. Výsledkem práce jsou vkusné užitné předměty – ošatky,
podnosy, košíky apod.
Na praktické prezentační dílně se účastníci semináře seznámí s nástroji a přípravou materiálu, s technikami
pletení se systémem žeber a opletků – opletek jedním, dvěma, třemi a čtyřmi pruty a různými způsoby využití a
kombinací.
V kurzu Pletení z pedigu I si vyrobíme košík s pevným dnem - vazba z jednoho až dvou prutů, případně
barevné kombinace, zavírka točená.
S sebou: šídlo (silná pletací jehlice), zahradnické nůžky (máte-li), ručník na kolena
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5152
MSMT-25234/2016-1-780
22.05.2017, 08.30 - 11.30
Brno, Hybešova 15
Ing.Arch. Jana Vašíčková
Uzávěrka přihlášek: 09.05.2017
850,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Umění a kultura / Výtvarná výchova

Pletení z pedigu II
V kurzu Pletení z pedigu II navážeme na znalost z Pletení z pedigu I, zdokonalíme ji a naučíme se, jak vyrobit
mísu (košík) s pevným dnem - vazba ze dvou prutů, případně barevné kombinace, zavírka párová.
S sebou: šídlo (silná pletací jehlice), zahradnické nůžky (máte-li), ručník na kolena
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5153
MSMT-25234/2016-1-780
29.05.2017, 08.30 - 11.30
Brno, Hybešova 15
Ing.Arch. Jana Vašíčková
Uzávěrka přihlášek: 15.05.2017
850,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

Umění a kultura / Výtvarná výchova

Pletení z pedigu III
V kurzu Pletení z pedigu III navážeme na znalosti z Pletení z pedigu I a II a naučíme se další postupy, zavírky,
konkrétně košík s pleteným dnem - vazba ze tří a více prutů, zavírka tažená, případně copánková.
S sebou: šídlo (silná pletací jehlice), zahradnické nůžky (máte-li), ručník na kolena
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5154
MSMT-25234/2016-1-780
05.06.2017, 08.30 - 11.30
Brno, Hybešova 15
Ing.Arch. Jana Vašíčková
Uzávěrka přihlášek: 22.05.2017
850,00 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. Určeno učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a
vychovatelkám ŠD a DD.
Seminář vhodný do Šablon. S sebou: Oblečení, které můžete umazat
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

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

Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Pedagogická diagnostika žáka na základní škole
Seminář pedagogická diagnostika žáka chce poskytnout pedagogům ucelený přehled o tom, co je pedagogická
diagnostika, jaké jsou její cíle, diagnostické postupy, diagnostické kompetence učitele.
Účastníci se seznámí s teoretickými základy PD, s pojmy a metodami, praktickým využitím.
Seminář k problematice diagnostiky žáka chce pomoci pedagogům při zjištění jakýchkoliv projevů školní
neúspěšnosti a jejich následné korekci.V 16ti výukových hodinách chce nabídnout zkušenosti z práce speciální
pedagožky Mgr. Hagarové ze školního poradenského pracoviště.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5191
MSMT-1412/2016-1-156
Termín konání:
02.03.2017, 13.00 - 17.00 09.03.2017, 14.00 - 16.30 21.03.2017, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Mgr. Gabriela Hagarová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 23.02.2017
1 500,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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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

Neverbální komunikace dítěte
Dětská mimoslovní komunikace umožňuje pedagogům porozumět dětskému vývoji sociálnímu, emočnímu i
kognitivnímu a má vliv i na učení dítěte.
Probíraná témata:
Neverbální komunikace dětí a dospělých.
Zásady komunikace s dětmi.
Vizuální signály – vývojové charakteristiky.
Gestikulace – gesta rukou, gesta a učení, gesta a emoce, gesta svázaná s řečí.
Pohled – výraz obličeje, mimika (obličej, oči, ústa, obočí a čelo).
Dotyk, sociální vývoj a vazba, zdroje úzkosti související s dotykem.
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:
56037
MSMT-15649/2016-1-566
30.03.2017, 08.30 - 12.30
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Mgr. Svatava Vyhlídalová
Uzávěrka přihlášek: 24.02.2017
620,00 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Jak efektivně používat metody aktivního učení?
Seminář nabídne tvorbu nejčastěji používaných metod aktivního učení, učení, při kterém je žák aktivní.Na
praktickém příkladu si ukážeme, jak lze tyto metody v rámci výuky řadit do funkční vyučovací jednotky, při které
se žák učí nejen daný obsah, ale i důležité životní dovednosti. Východiskem tohoto tématu je konstruktivistická
pedagogika, která vychází z předpokladu, že si žák svoje vlastní poznání buduje sám na základě svých
praktických zkušeností. Základem je model třífázového učení: evokace – uvědomění si významu – reflexe
/E-U-R/.
Odpovíme si na otázky prospěšnosti a další motivace žáků prostřednictvím metody aktivního vyučování.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5247
MSMT-25234/2016-1-780
05.04.2017, 09.00 - 15.00
Znojmo, Rudoleckého 25
Mgr. Jiří Hruška
Uzávěrka přihlášek: 29.03.2017
1 150,00 Kč
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
700,00 Kč
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí)
Hlavním cílem semináře je hledání příčin neprospěchu a následných kázeňských problémů. Účastníkům budou
ukázány možnosti práce s těmito žáky.
Budeme se zabývat těmito tématy: vliv osobnosti žáka, příčiny neukázněného až agresivního chování, agrese
pramenící z rodinné výchovy, jak pracovat s problémovými žáky, použití úspěšné strategie.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: vedoucí pracovníci
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5223
MSMT-11018/2016-1-370
17.05.2017, 13.00 - 17.30
Znojmo, Rudoleckého 25
Doc.PaedDr. Olga Zelinková CSc.
Uzávěrka přihlášek: 10.05.2017
V přípravě
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ
Jedná se o studium, které se realizuje jako průběžné vzdělávání podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve
znění pozdějších předpisů, a vede k prohloubení stávající kvalifikace pedagogických pracovníků v předškolních
zařízeních.
Tato vzdělávací akce je určena učitelkám mateřských škol, které budou vzdělávat děti méně než tříleté.
Vzdělávací akce bude probíhat v souladu se standardy MŠMT v rozsahu 24 vyučovacích hodin, 20 hod. teorie v
SSŠ Brno a 4 hodiny praxe na vybrané mateřské škole, která má zkušenosti s prací s dětmi méně než tříletými.
Účastníci obdrží na závěr osvědčení, bude-li splněn limit 80 % docházky.
Tato vzdělávací akce může být hrazena ze šablon!
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5240
MSMT-25234/2016-1-780
zahájení: 13.03.2017, ukončení: 19.04.2017, 13:00 -17:30
Brno, Hybešova 15
Zkušený lektorský tým pod vedením Mgr. Aleny Vlkové
Uzávěrka přihlášek: 06.03.2017
3 400,00 Kč
Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028

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
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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

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
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 16.03.2017
750,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

- 38 -

Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Možnosti, přístupy, limity MŠ ve vztahu k dětem méně než tříletým
Obsah semináře:
Dominance vlivu prostředí na vývoj vlastností dítěte, vliv prostředí ve vztahu k rozvoji IQ, EQ dítěte.
Adaptační potíže dítěte promítající se do:
- začlenění dítěte do kolektivu, samostatnosti (jídlo, hygienické návyky – nevytvořené), obtíže ve vnímání
proměny dynamických kolektivních vztahů, neadekvátní reakce na „pokyny – požadavky“.
Zabezpečení vhodných podmínek v MŠ – třída jeselského typu.
Vybavení tříd, hygienické podmínky, snížení počtu dětí ve třídě.
Nutnost speciálně školeného personálu – kvalitní výchova i vzdělávání, nepedagogický personál, absence
vzdělávacích programů pro dvouleté.
Uspořádání rodinného života ve vztahu k vedení dítěte – odmítané dítě x hyperprotektivní výchova;
přetrvávající vztek.
Vztah nepříznivých sociálních vlivů na vývoj dítěte.
Úskalí batolícího věku: pohybová aktivita, separační úzkost, absence racionálních mechanismů, deprivace „z
nucené hospitalizace“ v MŠ, možnosti stimulace.
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:
56036
MSMT-1549/2015-1-163
23.03.2017, 09.00 - 14.15
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Mgr. Svatava Vyhlídalová
Uzávěrka přihlášek: 20.03.2017
720,00 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Oborové / Pedagogika / Předškolní pedagogika

Základy polytechnické výchovy v mateřské škole
Vzdělávací akce nabízí účastníkům seznámení se základy realizace polytechnické výchovy v MŠ, aktivně zapojí
účastníky do plánování polytechnické výchovy v MŠ, nabízí ukázku používaných pomůcek a zdrojů.
Program semináře:
Úvod – seznámení s programem.
Základní principy, cíle a prostředky polytechnické výchovy v MŠ, využití polytechnické výchovy v MŠ.
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.
Diskuse, dotazy.
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:
56042
MSMT-15649/2016-1-566
11.04.2017, 08.30 - 11.30
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Mgr. Blanka Nešporová
Uzávěrka přihlášek: 04.03.2017
540,00 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Problematika nástupu dítěte do ZŠ
Cílem semináře je seznámit pedagogy se širokým spektrem faktorů, jež mají významný vliv na úspěšné
zvládnutí přechodu dětí do základní školy a eliminace rizikových faktorů počátku školní docházk.
Detailně se seznámíme s obsahem pojmu připravenosti dítěte pro vstup do školy v souvislosti s požadavky
základní školy. Objasníme si, jak postupovat v případě nedostatečné připravenosti pro práci v 1.třídě a použití
metody dobrého startu.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5206
MSMT-1412/2016-1-156
Termín konání:
19.04.2017, 09.00 - 14.30
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
MUDr. Květoslava Damborská
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 12.04.2017
800,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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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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Příklady dobré praxe
Seminář bude inspirací všem, kteří chtějí připravit dětem rozmanitou náplň volnočasových aktivit – zejména ve
školní družině, školním klubu, středisku volného času, v zájmovém kroužku, na táboře či na škole v přírodě.
Témata:
Volnočasové aktivity školských zařízení.
Praktické ukázky – hry s knoflíky, hry s papírem, hry v přírodě (DVD prezentace).
Metodické pokyny k tvorbě souboru příkladů dobré praxe (PDP).
Tematické okruhy PDP – příklady rozdělení.
Vlastní tvorba PDP.
Prezentace vlastního příkladu dobré praxe
Do programu budou začleněny i DVD prezentace nejrůznějších činností s prvky zážitkové pedagogiky.
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:
56038
MSMT-7869/2015-1-352
31.03.2017, 09.00 - 13.30
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Naděžda Kalábová
Uzávěrka přihlášek: 24.03.2017
700,00 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

- 42 -

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

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

Provoz a řízení

Souhrn hygienických požadavků pro školní jídelny
Obsahem semináře je mino jiné téma:
Školní a závodní stravování
Hygienické požadavky na provoz
- zásady osobní a provozní hygieny
- správná výrobní a hygienická praxe
- biologické, chemické a fyzikální nebezpečí
- HACCP- ověřovací postupy, vnitřní audity, dokumentace
- odpadové hospodářství
Výměna zkušeností a diskuse.
Seminář je určen pro vedoucí školních jídelen a hlavní kuchařky. Přednáška je mimo jiné zaměřena na
hygienické požadavky stravovacího provozu.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5133
neakreditováno
13.03.2017, 09.00 - 13.00
Brno, Hybešova 15
Bc. Jarmila Čožíková
Uzávěrka přihlášek: 06.03.2017
750,00 Kč
Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 062

- 44 -

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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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

Aby dětem ve škole chutnalo
Obsah:
- Jídelníček aneb jíme i očima
- Hospodaření školní jídelny
- Spotřební koš
Seminář je určen pro vedoucí školních jídelen a hlavní kuchařky. Přednáška obsahuje hned několik
tematických částí, kdy získáte ucelené informace a shrnutí všeho důležitého pro správný chod školní jídelny.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: pracovníci školní jídelny
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5157
neakreditováno
04.04.2017, 13.00 - 17.00
Blansko, nám. Svobody 2
Bc. Jarmila Čožíková
Uzávěrka přihlášek: 30.03.2017
750,00 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Provoz a řízení

Možnosti využití systému Bakalář aneb jak může školám usnadnit život
Další díl vzdělávání z oblasti práce se systémem Bakalář.
Tato vzdělávací aktivita nabízí přehled možností práce s daným systémem, konkrétně: evidence žáků, matrika,
podpůrná opatření,průběžná klasifikace, webová aplikace a její možnosti, přihlášky na SŠ, zápisní lístky, úrazy
a jejich odesílání na ČŠI, knihovny, tvorba rozvrhu, suplování, výkazy suplování, tisky sestav v jednotlivých
modulech
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5249
neakreditováno
Termín konání:
05.04.2017, 14.00 - 16.30
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Mgr. Lubomír Pajtina
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 29.03.2017
650,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Provoz a řízení

Změny od 1. 1. 2017 ve školním stravování
Školení pro vedoucí školních jídelen a hlavní kuchařky ŠJ informující o nejnovějších změnách v oblasti školního
stravování.
Školení pro vedoucí ŠJ a hlavní kuchařky školních kuchyní.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: pracovníci školní jídelny
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5190
neakreditováno
06.04.2017, 13.00 - 17.00
Znojmo, Rudoleckého 25
Bc. Jarmila Čožíková
Uzávěrka přihlášek: 30.03.2017
750,00 Kč
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

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
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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

- 49 -

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: ................................

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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