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Humanitní / Český jazyk

Čtenářské dílny a strategie práce s texty v hodinách
Cílem této vzdělávací aktivity je ukázat, že podpora čtenářství ve škole je komplexní a dlouhodobá činnost
skládající se z různorodých aktivit. Nabídnout a představit některé tyto činnosti.
Seznámit účastníky s některými metodami aktivního čtení a s následným sdílením čtenářské zkušenosti.
Doporučit účastníkům zajímavé tituly pro četbu nejen v čtenářské dílně a vyzkoušet si s nimi práci s těmito
knihami.
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: učitelé všeobecných předmětů
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5267
MSMT-1412/2016-1-156
12.05.2017, 09.00 - 15.00
Znojmo, Rudoleckého 25
Mgr. Michal Dujka
Uzávěrka přihlášek: 05.05.2017
V přípravě
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Zeměpis metodou CLIL – jak na to
představení moderní metody v propojení do hodin zeměpisu. Praktický a interaktivní seminář.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5241
MSMT-25234/2016-1-780
28.03.2017 - 29.03.2017, 14.30 - 17.45
Brno, Hybešova 15
Mgr. Tomáš Sargánek
Uzávěrka přihlášek: 23.03.2017
V přípravě
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873

Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Využití tabletu ve výuce cizích jazyků
Internetové stránky a online materiály zaměřené na výuku cizích jazyků
Online slovníky, jazykové weby a nejnovější aplikace pro trénink textové kompetence
Využití cizojazyčných materiálů pro koncepci projektů v rámci mezipředmětové integrace
Didaktické využití videa a fotografií při přípravě na jazykové zkoušky
Tablet při výuce cizích jazyků – náměty na krátké aktivity pro trénink komunikačních dovedností, obsáhlejší
projekty, malý exkurz do zážitkové pedagogiky
Praktický trénink přípravy učebních materiálů – atraktivní a efektivní materiály pro výuku jazyka lze vytvořit
velmi snadno v různých aplikacích a online službách
Využití tabletu pro komunikaci mezi žáky, učitelem a rodiči.
Komentované ukázky aplikace didaktických a metodických nástrojů a postupů s následným praktickým
tréninkem.
Moderovaná diskuse účastníků směřující k výměně zkušeností a dobrých praxi
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5260
MSMT-16403/2015-1-557
16.06.2017, 09.00 - 13.15
Brno, Hybešova 15
Mgr. Helena Hradílková
Uzávěrka přihlášek: 09.06.2017
900,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Přírodovědné / Zeměpis

Vizualizace prostorových informací ve výuce geografie
Grafické zpracování prostorových informací – tvorba vlastních map, mapových náčrtů a schémat, tvorbu
mapových kompozic a jejich využití ve výuce.
Efektivní využití vybraných webových portálů na bázi GIS, vytvoření vlastní mapové kompozice pomocí aplikace
QuantumGis
Seznámení s teorií rastrové a vektorové grafiky, s teorií mapových náčrtů a schémat.
Využívání a editace mapy z Wikipedie a Open Street Map - editace mapových zobrazení ve formátu
svg.
Využití GoogleEarth pro vizualizaci časoprostorového pohybu.
Konkrétní ukázky možností využití získaných dovedností ve výuce zeměpisu/geografie.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Poznámka:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5219
MSMT-38789/2014-1-1011
25.04.2017, 14.00 - 19.00 02.05.2017, 14.00 - 19.00
Brno, Hybešova 15
Kurz je rozdělen do dvou vyučujících termínů.
Mgr. Eduard Pataki
Uzávěrka přihlášek: 18.04.2017
1 900,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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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

Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce
Vzdělávacím cílem semináře je získat povědomí o formách efektivní spolupráce pedagoga a asistenta
pedagoga, jejím aktuálním legislativním vymezení, efektivní organizaci a důležitých předpokladech kvalitní
spolupráce a komunikace v edukačním procesu.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5273
MSMT-32855/2016-1-984
05.04.2017, 13.00 - 17.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Eva Čadová
Uzávěrka přihlášek: 29.03.2017
V přípravě
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Asertivita, profesionální komunikace a zvládání konfliktů
Obsah:
- Profesionální komunikace - její složky, "zlatá pravidla" komunikace.
- Efektivní předávání informací, prezenční dovednosti.
- Dovednost přesvědčivého vystupování a argumentace.
- Složky komunikace - verbální a neverbální komunikace.
- Vedení rozhovoru - fáze rozhovoru, zákonitosti a tipy, nácvik.
- Trénink hlavních komunikačních dovedností.
- Komunikační typologie lidí, sebepoznání.
- Přístup ke komunikaci: agresivní, pasivní, manipulativní a asertivní.
- Asertivita: práva a povinnosti.
- Konflikty - typologie konfliktů, fáze konfliktů, možnosti řešení, přístupy k řešení konfliktů.
- Pravidla a komunikační dovednosti potřebné k řešení konfliktů.
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:
56015
MSMT-15649/2016-1-566
15.05.2017, 08.00 - 15.00 17.05.2017, 08.00 - 15.00
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Jiří Halda
Uzávěrka přihlášek: 10.05.2017
2 500,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce
Nevíte si někdy rady, jak koordinovat práci učitele a asistenta pedagoga ve třídě? Nevíte, jaké má povinnosti, co
může učitel chtít po asistentovi, jak se vzájemně doplňovat ku prospěchu dítěte? Nabízíme Vám seminář o
vzájemné spolupráci velmi důležitých osob ve třídě, kterými učitel a asistent pedagoga bez pochyby jsou.
Vzdělávacím cílem semináře je získat povědomí o formách efektivní spolupráce pedagoga a asistenta
pedagoga, jejím aktuálním legislativním vymezení, efektivní organizaci a důležitých předpokladech kvalitní
spolupráce a komunikace v edukačním procesu.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5276
MSMT-32855/2016-1-984
06.06.2017, 13.00 - 17.00
Znojmo, Rudoleckého 25
Mgr. Eva Čadová
Uzávěrka přihlášek: 31.05.2017
V přípravě
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

Oborové / Management

Smlouvy ve školské praxi
Obsah:
Právní normy ukotvující uzavírání smluv, rozdíly mezi obchodním a občanským zákoníkem, druhy smluv
(pracovní, o dílo, kupní, darovací, sponzorská, o půjčce, o výpůjčce, o ubytování, nájmu, pronájmu, sponzorská,
cestovní aj.), se kterými se mohou ve školství setkat.
Podmínky uzavírání smluv, jejich obsahová náplň.
Specifika jednotlivých smluv. Úskalí a doporučení při uzavírání smluv – důvody a důsledky neplatnosti smluv.
Sankce a smluvní pokuty.
Praktické příklady a rozbor předloh smluv.
Rekodifikace soukromého práva – nový občanský zákoník.
Přihlásit na seminář se můžete take na našich stránkách www.ssshodonin.cz (vzdělávací akce).
Informace z této akce využijí pro svoji práci především: vedoucí pracovníci
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
56057
MSMT-11018/2016-1-370
12.05.2017, 09.00 - 12.00
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
JUDr. Dana Juříčková
Uzávěrka přihlášek: 04.05.2017
700,00 Kč
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Oborové / ICT

Webové aplikace ve školním prostředí
Webové aplikace - jaké jsou jejich možnosti a využití ve školním prostředí. Přehled dostupných aplikací a
ukázky využití žáky ve vyučovací hodině i v práci učitele. Metody bezpečného ukládání, sdílení dat na internetu,
zálohování.

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

Číslo akreditace:
5207
MSMT-38789/2014-1-1011
19.04.2017, 14.45 - 18.45 26.04.2017, 14.45 - 18.45
Brno, Hybešova 15
Mgr. Josef Mach
Uzávěrka přihlášek: 12.04.2017
1 550,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

MS PowerPoint – základní použití
Seznámení s aplikací.
Tvorba správné a efektivní prezentace.
Spouštění a tisk prezentace, ovládání prezentace během promítání.
Práce s textem – úpravy a formátování textu, kontrola pravopisu. Základy typografie.
Práce se snímky – vytváření, listování, rozložení, přesouvání, mazání, kopírování, formát snímků.
Základní objekty a jejich úpravy – obrázky, tabulky, grafy, WordArt, automatické tvary, umístění objektů na
snímku, formátování objektů.
Automatické úpravy, využití šablon.
Cíleně zaměřeno na potřeby pedagogů – příprava, zpestření a zefektivnění výuky.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5199
MSMT-1412/2016-1-156
20.04.2017, 14.00 - 19.00
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 13.04.2017
950,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

Základy prevence chorob pohybového aparátu v souvislosti s využíváním
ICT
Používání počítače je v dnešní době každodenní součástí našeho života. S tím souvisí dlouhodobě sezení,
které může vyvolávat potíže s tím spojené. Cílem nabízené vzdělávací akce je, abychom si vzniklá rizika
uvědomili, dokázali si je charakterizovat a naučili se možné potíže eliminovat. Účastníci se naučí vhodné cviky
těch nejexponovanějších částí těla, získají informace o vhodných pomůckách, které pomáhají minimalizovat
následky chorob spojených s využíváním ICT. Pedagogové jistě ocení inspiraci, jak začlenit tyto cviky do
jednotlivých vyučovacích předmětů.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5280
MSMT-32855/2016-1-984
20.04.2017, 14.00 - 17.15
Brno, Hybešova 15
Mgr. Stanislav Novotný
Uzávěrka přihlášek: 10.04.2017
500,00 Kč
Mgr. Hana Knapová, e-mail: knapova@sssbrno.cz, tel. 543426026

Oborové / ICT

Dovednosti pedagoga s tabulí SMART Board
Po absolvování semináře bude uživatel schopen naplno užívat všechny multimediální funkce SMART Board.
Bude umět vystavit metodicky správnou výukovou hodinu.
Pedagogika za interaktivní tabulí, Pravidla pro vzhled výukového materiálu
Užitečné zdroje výukových materiálů
Práce s flash videem
Exportování obsahu a stránek galerie
Skryté řešení za vytahovací záložky
Metodické využití stínování obrazovky
Můj obsah, Motivy stránek
Animace, práce s animacemi
Videozáznam, videopřehrávač

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

Číslo akreditace:
5158
MSMT-10708/2014-1-374
10.05.2017, 14.45 - 17.15 17.05.2017, 14.45 - 17.15
Brno, Hybešova 15
AKce bude probíhat ve dvou vyučovacích dnech v uvedených termínech.
Mgr. Josef Mach
Uzávěrka přihlášek: 02.05.2017
1 200,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

Využití tabletu ve výuce zeměpisu
Začlenění dotykových zařízení do výuky zeměpisu/geografie – možnosti, výhody a nevýhody
Tablet jako záznamové zařízení – fotíme a natáčíme geografické objekty a jevy, zpracování dat a jejich sdílení
Vytváření vlastního geografického obsahu (tvorba a úprava pdf dokumentů, mapové náčrty a schémata, print
screen)
Užitečné aplikace pro dotyková zařízení s geografickou tématikou (mapy, mapové portály, GoogleEarth,
výukové a testovací aplikace – výběr, navigace, GPS aplikace, doprava a jízdní řády)
Vybrané webové stránky pro dotyková zařízení s geografickou tématikou (geoportály, mapy, slepé mapy)
Diskuze účastníků směřující k výměně zkušeností a dobrých praxí s různými didaktickými a metodickými
nástroji.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5220
MSMT-16403/2015-1-557
Termín konání:
13.06.2017, 14.00 - 18.15
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Eduard Pataki
Uzávěrka přihlášek: 06.06.2017
Kurzovné:
900,00 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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Umění a kultura / Taneční a pohybová výchova

Country tance, line dances, skotské a řecké tance
Komplex tří seminářů zaměřených na výuku country tanců, line dances, skotských a řeckých tanců
1. seminář zaměřený na výuku country tanců 4 hod.
2. seminář zaměřený na výuku line dances 4 hod.
3. seminář zaměřený na výuku skotských a řeckých tanců 4 hod.
Lze se přihlásit na celý blok za 1.200 Kč nebo na jeden ze tří kurzů za 400 Kč
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5274
MSMT-11018/2016-1-370
09.05.2017, 15.00 - 19.00 16.05.2017, 15.00 - 19.00 23.05.2017, 15.00 - 19.00
Brno, Hybešova 15
Ivan Bartůněk
Uzávěrka přihlášek: 02.05.2017
V přípravě
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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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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Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Vedení žáků k sebeřízení na základě poznatků o fungování mozku
Stále hledáme nové metody a formy práce s žáky tak, aby byli ke školní práci motivováni a dostatečně
připraveni na další život. Budoucí život dětí je nejen o znalostech, ale i dalších schopnostech jako je
komunikace, respekt, dodržování pravidel,sebeprezentace.
Přinášíme vám seminář, který chce ukázat, jak vést žáky k respektování pravidel komunikace, která hrají
důležitou roli ve vzájemných vztazích nejen v třídním kolektivu, ale i vůči dospělým osobám v nejrůznějších
životních situacích a společenských zvyklostech.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5264
MSMT-28166/2015-770
16.05.2017, 09.00 - 14.00
Znojmo, Rudoleckého 25
Mgr. Michal Dubec
Uzávěrka přihlášek: 10.05.2017
V přípravě
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Provoz a řízení

Správní řád a jeho aktualizace
Obsah:
• Vztah správního řádu a školského zákona.
• Vlastní správní řízení (zejména zahájení, průběh, zastavení, vydání rozhodnutí).
• Případy typické pro ZŠ: odklad povinné školní docházky, přijetí k základnímu vzdělávání, uvolnění z výuky,
převedení na jinou ZŠ apod.
• Případy typické pro SŠ: přijetí ke vzdělávání ve střední škole, individuální vzdělávací plán, přestup do jiné SŠ,
opakování ročníku, uznání vzdělání atd.
• Zdůvodnění správných postupů.
• Rozbor častých chyb, dotazy a odpovědi, diskuse.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5131
MSMT-17775/2014-1-598
05.04.2017, 09.00 - 12.30
Blansko, nám. Svobody 2
JUDr. Dana Juřičková
Uzávěrka přihlášek: 29.03.2017
800,00 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Provoz a řízení

Vedení lidí a týmů
Obsah:
Zodpovědnost vedoucího: k práci, k týmu, k sobě, Typologie vedoucích: vykonavatel - manažer - lídr, Hlavní
činnosti při vedení lidí (plánování, organizování, kontrola, rozhodování, informování),Styly vedení lidí - klasické situační, Delegování, Vedení porad, Motivování podřízených, Poskytování zpětné vazby, Vytýkající a obtížné
rozhovory se zaměstnanci, Podmínky efektivní týmové práce, Týmové role - formální a neformální, Provádění
týmu změnami, Modelové situace ze života účastníků, Bálintovská supervize vybraných případů účastníků.
Seminář lze uhradit z finančních prostředků tzv. šablon.
Přihlásit na seminář se můžete také na našich stránkách www.ssshodonin.cz (vzdělávací akce).

Informace z této akce využijí pro svoji práci především: vedoucí pracovníci
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
56009
MSMT-15649/2016-1-566
24.04.2017, 08.00 - 15.00 25.05.2017, 08.00 - 15.00
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Monika Fojtáchová
Uzávěrka přihlášek: 17.04.2017
2 500,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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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:
sál Městského úřadu Znojmo, náměstí Armády
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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Provoz a řízení

Školský zákon - změny a úpravy
Účastníci získají aktualizované potřebné vědomosti, týkající se změn a úprav ve školském zákoně.
Obsah:
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.
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:
56051
MSMT-17775/2014-1-598
05.05.2017, 00.00 - 00.00
Hodonín, Horní Valy 2
JUDr. Hana Poláková
Uzávěrka přihlášek: 26.04.2017
900,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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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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