MĚSÍČNÍK

pro střední školy

Červen
2017

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
Hybešova 253/15, 602 00 Brno

Obsah
Humanitní
Angličtina ...................................................................................................................................

3

Využití tabletu ve výuce cizích jazyků ..................................................................................................
Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně pokročilé ..........................
Kurz anglického jazyka pro pokročilé ...................................................................................................
Kurz AJ pro začátečníky ......................................................................................................................
Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé .....................................................................................
Kurz anglického jazyka pro pokročilé ...................................................................................................
Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé ........................................................................................

3
3
4
4
5
5
6

Speciální pedagogika ................................................................................................................

7

Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce .......................................................................

7

ICT ...............................................................................................................................................

8

Moderní technologie ve výuce .............................................................................................................
Využití tabletu ve výuce zeměpisu .......................................................................................................
LMS Moodle .........................................................................................................................................
Tvoříme výukový videonávod ..............................................................................................................

8
8
9
9

Oborové

Zdravý životní styl
Tělesná výchova ........................................................................................................................ 10
Nordic Walking ..................................................................................................................................... 10

Oborové
Obecná pedagogika .................................................................................................................. 11
Třídní učitel jako lídr ............................................................................................................................. 11
Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve škole ................................................................................ 11

Provoz a řízení
Provoz a řízení ........................................................................................................................... 12
Cestovní náhrady od A do Z ................................................................................................................ 12
Zdravotník zotavovacích akcí .............................................................................................................. 12

Kvalifikační studia
Kvalifikační studia ..................................................................................................................... 13
Studium k výkonu specializovaných činností, koordinace v oblasti ICT .............................................. 13

-2-

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

Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro středně
pokročilé
V intenzivním kurzu účastníci prohloubí své komunikativní schopnosti a rozšíří aktivní slovní zásobu s cílem se
co nejvíce přiblížit vyšší jazykové úrovni. Vstupní znalostní úroveň účastníků se předpokládá „středně pokročilí“
– podle evropského referenční rámce B1. Rozsah: 35 vyučovacích hodin intenzivní výuky AJ s rodilým mluvčím.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5317
ve schvalovacím řízení 2/2017
21.08.2017 - 25.08.2017, 09.00 - 15.00
Brno, Hybešova 15
Joseph Lee Hoffmann
Uzávěrka přihlášek: 23.06.2017
3 300,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Kurz anglického jazyka pro pokročilé
Cílem semináře je navázat na dovednosti z kurzupro středně pokročilé. Pokračovat v osvojení dalších znalostí a
dovedností potřebných pro zvládnutí dokonalejší komunikace. Účastníci budou pracovat s učebnicí New
Hedway-Intermedite nebo New English File Intermediate, a metodickými listy, které jim bude lektor připravovat
na základě své vlastní školní praxe i metodických kurzů, kterých se sám zúčastňuje a má ve svém portfóliu.
Důraz bude kladen na: porozumění souvislému mluvnímu projevu, aktivní zapojení do hovoru, schopnost
formulovat vlastní názory, četba – porozumění textům s běžnou slovní zásobou, schopnost reagovat ve většině
běžných situacích denního života, cestování, schopnost zapojit se do hovoru a vyjádřit své názory, stanoviska,
písemný projev – schopnost popsat osobní zájmy, zážitky,.
Určeno pro pedagogy všech typů škol a ostatní zájemce.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5335
MSMT-15649/2016-1-566
Termín konání:
18.09.2017, 14.00 - 15.30 25.09.2017, 14.00 - 15.30 02.10.2017, 14.00 - 15.30
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Mgr. Alena Fukalová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 30.08.2017
V přípravě
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Kurz AJ pro začátečníky
Cílem této vzdělávací aktivity je seznámit se základy anglického jazyka.Osvojení základních znalostí a
dovedností potřebných pro zvládnutí základní komunikace.
Účastníci budou pracovat s učebnicí New Hedway Beginner, postupně s učebnicí a pracovními materiály New
Hedway – elementary, případně adekvátní učebnice řady New English File Elementary, a metodickými listy,
které jim bude lektor připravovat.
Důraz bude kladen na: nácvik správné výslovnosti, intonace, porozumění základním frázím, komunikaci v
nejčastějších situacích (výstupní úroveň A1), užívání osobních a přivlastňovacích zájmen, přítomný čas prostý,
orientace v minulém čase prostém, umět vytvořit zápornou větu, krátkou odpověď i otázku, poznat základní
nepravidelná slovesa, vedení jednoduché konverzace, slovní zásoba v rozsahu cca 500 slov (výstupní přiblížení
se úrovni A1).
Jazykový kurz je určen pro všechny pedagogické pracovní
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5336
MSMT-15649/2016-1-566
Termín konání:
18.09.2017, 14.00 - 15.30 25.09.2017, 14.00 - 15.30 02.10.2017, 14.00 - 15.30
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Mgr. Alena Fukalová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 30.08.2017
4 800,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé
Pravidelným, soustavným a cíleným vzděláváním navázat na dovednosti z kurzu (úroveň A1). Pokračovat v
osvojení dalších znalostí a dovedností potřebných pro zvládnutí dokonalejší komunikace. Účastníci budou
pracovat s učebnicí New Hedway Pre-Intermediate nebo New English File Pre-Intermediate, a metodickými
listy, které jim bude lektor připravovat na základě své vlastní školní praxe.
Důraz bude kladen na:
•
rozvoj poslechových schopností
•
porozumění frázím (nakupování, místopis, zaměstnání apod.)
•
samostatná práce (čtení sběr informací a materiálů pro rozvoj konverzace)
•
aktivní používání frází a vět, interaktivní řečové dovednosti
•
komunikace v běžných situacích
•
základní společenská konverzace
•
dopisy (formální i neformální)
•
životopis
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5254
MSMT-15649/2016-1-566
Termín konání:
26.09.2017, 14.00 - 15.30 30.06.2018, 14.00 - 15.30
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor:
Mgr. Helena Daňková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 21.09.2017
V přípravě
Kontaktní osoba:
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Kurz anglického jazyka pro pokročilé
Pravidelným, soustavným a cíleným vzděláváním navázat na dovednosti z kurzu (úroveň A2). Pokračovat v
osvojení dalších znalostí a dovedností potřebných pro zvládnutí dokonalejší komunikace. Účastníci budou
pracovat s učebnicí New Hedway-Intermedite nebo New English File Intermediate, a metodickými listy, které jim
bude lektor připravovat na základě své vlastní školní praxe i metodických kurzů, kterých se sám zúčastňuje a
má ve svém portfóliu.
Důraz bude kladen na:
•
porozumění souvislému mluvnímu projevu
•
aktivní zapojení do hovoru
•
schopnost formulovat vlastní názory
•
četba – porozumění textům s běžnou slovní zásobou
•
vlastní četba zjednodušených verzí literárních děl
•
mluva–schopnost reagovat ve většině běžných situacích denního života, cestování …
•
schopnost zapojit se do hovoru a vyjádřit své názory, stanoviska
•
písemný projev – souvislé texty na dané téma (schopnost popsat osobní zájmy, zážitky apod.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5255
MSMT-15649/2016-1-566
27.09.2017, 14.15 - 15.45 30.06.2018, 14.15 - 15.45
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr. Veronika Vyskočilová
Uzávěrka přihlášek: 21.09.2017
V přípravě
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé
Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé a věčné začátečníky. Výuka bude přizpůsobena úrovni znalostí
účastníků.
Číslo akreditace:
Číslo akce:
5307
MSMT-15649/2016-1-566
Termín konání:
27.09.2017, 14.30 - 16.00 30.06.2018, 14.30 - 16.00
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Poznámka:
září 2017 - červen 2018
Lektor:
Mgr. Helena Daňková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 20.09.2017
V přípravě
Kontaktní osoba:
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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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
800,00 Kč
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Oborové / ICT

Moderní technologie ve výuce
Seminář je zaměřen na seznámení učitelů s moderními ICT nástroji na podporu vzdělávání.
Současné trendy ve výuce a vzdělávání.
Moderní didaktické pomůcky a jejich využití – interaktivní zařízení, mobilní interaktivní zařízení, hlasovací
systémy, zařízení pro měření, výukové stavebnice, robotické pomůcky. Virtuální systémy.
Softwarové řešení – programy pro řízení výuky, didaktické počítačové programy, didaktické hry.
Informační zdroje, internetové portály pro vzdělávání.
Využití v různých předmětech a fázích výuky.
Možnosti pokročilého využití internetu ve vzdělávání.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Poznámka:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5278
MSMT-7869/2015-1-352
09.06.2017, 10.00 - 14.15 16.06.2017, 10.00 - 14.15
Brno, Hybešova 15
Kurz je rozdělen do dvou vyučujících termínů.
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 02.06.2017
1 550,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

Využití tabletu ve výuce zeměpisu
Zapojení dotykových zařízení do výuky zeměpisu/geografie – možnosti, výhody a nevýhody
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 užitečné webové stránky pro dotyková zařízení s geografickou tématikou (geoportály, mapy, slepé
mapy)
Vytváření vlastního geografického obsahu na dotykových zařízeních (mapové náčrty a schémata, tvorba a
úprava pdf dokumentů, print screen)
Tablet jako záznamové zařízení – fotíme a natáčíme geografické objekty a jevy, zpracování získaných dat,
jejich sdílení.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5220
MSMT-16403/2015-1-557
13.06.2017, 14.00 - 18.15
Brno, Hybešova 15
Mgr. Eduard Pataki
Uzávěrka přihlášek: 06.06.2017
900,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

LMS Moodle
LMS Moodle a jeho využití v práci učitele - podpora výuky a tvorba materiálů, Základní nastavení prostředí
Elektronická výuka a možnosti sdílení metodik a materiálů.
Elearning a jeho postavení ve výuce na základní a střední škole.
Využití systému pro výměnu dobrých nápadů, zkušeností a metodické poradenství mezi učiteli.
Zásady tvorby materiálu, kritéria pro materiály pro elektronické sdílení.
Zásady přípravy aktivit a diskuzí, zásady vedení diskuzního fóra a online činností.
Postup publikace studijních materiálů, zakládání nových diskusních fór, sběr a hodnocení elektronicky
odevzdávaných úkolů
Zdroje materiálů elektronických materiálů pro různé předměty.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5277
MSMT-1549/2015-1-163
14.06.2017, 09.00 - 15.30
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 07.06.2017
1 100,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

Tvoříme výukový videonávod
Videonávod ve vzdělávání – úvod, trendy, teoretické základy, typy, zdroje
Zařazení videonávodu do výuky, metodika tvorby vlastních videonávodů, postup práce, požadavky,
videotutorial, technické prostředky, vybavení, softwar
Postup tvorby videonávodu, videonávod prakticky – natáčení krátkých návodů s kamerou a úprava
Kriteria pro úpravu – střih, zvuk, využití fotografií, 2D a 3D animace a další
Možnosti publikování videonávodu, seznámení s prostředím pro webináře
Využití mobilních zařízení, dotykových zařízení, tabletů
Videonávod prakticky – natáčení krátkých návodů s kamerou a úprava
Seminář je zaměřen na uživatele, kteří chtějí umět vytvořit kvalitní výukový videonávod a využít této metody ve
výuce žáků. Účastník bude schopen vytvořit vlastní výukový videonávod na běžné úrovni, využije ho ve výuce a
bude schopen předat tyto dovednosti žákům.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Poznámka:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5279
MSMT-29716/2014-1-819
21.06.2017, 09.00 - 14.00 28.06.2017, 09.00 - 14.00
Brno, Hybešova 15
Kurz je rozdělen do dvou vyučujícíh termínů.
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 14.06.2017
1 800,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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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

Třídní učitel jako lídr
Cílem semináře je nabídnout ucelený pohled na roli třídního učitele jako lídra, budovatele celkové atmosféry ve
třídě a pozitivního sociálního klimatu, ve kterém se všichni zúčastnění cítí bezpečně, sebejistě a s důvěrou se
otevírají novým poznatkům.
Vzdělávací akce se bude zabývat otázkou osobnosti třídního učitele, jeho rolí v rozvoji školy a třídního kolektivu,
spolupráci s rodiči, spolupráci mezi učiteli. Povíme si, jaké požadavky na roli učitele mají školy, rodiče a
žáci.Seminář přinese příklady dobré praxe aplikovatelné do nového prostředí.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5322
MSMT- 893/2017-1-197
Termín konání:
10.10.2017, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Mgr. Miloslav Hubatka
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 03.10.2017
1 100,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve škole
Hlavním cílem semináře je dát vedení a učitelům kvalitní nástroj a systém na aktivní tvorbu pozitivního klimatu
ve třídách a v celé škole.
Tato vzdělávací aktivita je vhodná pro vedení školy, zástupce všech typů škol, další pověřené osoby.
Budeme probírat témata: významu, dopadu pozitivního klimatu na vztahy a výkony ve třídách, role, vliv a
možnosti učitelů a TU na tvorbu klimatu, školní a třídní vztahová pravidla, zapojení a spolupráce rodiny,
spolupráce mezi učiteli, příklady dobré praxe.
Číslo akce:
Číslo akreditace:
5325
MSMT- 893/2017-1-197
Termín konání:
16.10.2017, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Znojmo, Rudoleckého 25
Lektor:
Mgr. Miloslav Hubatka
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 10.10.2017
1 100,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

- 11 -

Provoz a řízení

Cestovní náhrady od A do Z
Legislativa, směrnice
Zahájení a ukončení pracovní cesty
Vyplnění cestovního příkazu
Stravné, ostatní náhrady
Vnitrozemské a zahraniční pracovní cesty
Kontrolní činnost
Zpráva z pracovní cesty
Vyúčtování a likvidace cestovního příkazu
Účastníci získají informace z oblasti cestovních náhrad, naučí se správně vyplňovat cestovní příkaz a budou
informováni o nejčastěji se vyskytujících chybách a problémech spojených s vyúčtováním pracovních cest
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5326
MSMT-29716/2014-1-819
23.06.2017, 09.00 - 12.15
Brno, Hybešova 15
JUDr. Dana Juřičková
Uzávěrka přihlášek: 16.06.2017
800,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Provoz a řízení

Zdravotník zotavovacích akcí
Účastníci:
- získají základy první pomoci v rozsahu Zdravotník zotavovacích akcí dle platných předpisů,
- naučí se používat svých teoretických i praktických znalostí jako zdravotníci ve školách v přírodě, lyžařských
kurzech a dalších zotavovacích akcích,
- obdrží metodický materiál, vypracovaný speciálně k tomuto kurzu.
Na závěr bude probíhat ústní zkouška.
Kurz bude probíhat ve dnech 9., 10., 11. a 12. října 2017.
Přihlásit na seminář se můžete také na našich stránkách www.ssshodonin.cz (vzdělávací akce).
Číslo akce:
Číslo akreditace:
56084
MSMT-29716/2014-1-819
Termín konání:
09.10.2017, 08.00 - 16.00 10.10.2017, 08.00 - 16.00 11.10.2017, 08.00 - 16.00
Místo konání:
Hodonín, Horní Valy 2
Lektor:
Božena Miklósyová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 04.10.2017
3 300,00 Kč
Kontaktní osoba:
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Kvalifikační studia

Studium k výkonu specializovaných činností, koordinace v oblasti ICT
Témata: Využití počítače ve vzdělávacím procesu; ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie;
Počítačové sítě ve školách, principy a možnosti; Tvorba ICT plánu školy, interakce ICT a RVP; Informační
systém školy a webové prezentace; Moderní technologie; Hygiena, ergonomie, bezpečnost ICT; Autorské
právo, bezpečnost na internetu, netiketa; Počítač a volný čas dětí a mládeže; Užití ICT ve speciální pedagogice;
Angličtina pro ICT; Příprava školních projektů; Vedení školních žákovských projektů; Aktuální zdroje informací a
výukových objektů na internetu; Integrovaná diskuze na aktuální otázky v současných školách.
Absolventi si prohloubí a rozšíří kvalifikaci k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného
využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu
ICT služeb.
Výuka bude probíhat cca jednou za dva týdny vždy v pátek odpoledne a v sobotu.
Menší skupina studentů umožňuje vedení části výuky praktickou formou v počítačové učebně.
Pro organizaci studia a vedení dokumentace využíváme e-learningový systém moodle.
Bližší informace získáte na níže uvedeném kontaktu.
V případě přihlášení a zaplacení kurzovného do 30. 9. 2017 poskytujeme slevu 1000 Kč.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Číslo akreditace:
5329
ve schvalovacím řízení 2/2017
zahájení: 16.02.2018, ukončení: 30.08.2019
Brno, Hybešova 15
tým zkušených lektorů
Uzávěrka přihlášek: 15.12.2017
19 000,00 Kč
Mgr. Hana Knapová, e-mail: knapova@sssbrno.cz, tel. 543426026
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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.

- 17 -

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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