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VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ


MŠ a 1. stupeň ZŠ
STUDIJNÍ CESTY NA MŠ - REALIZUJEME ŠVP V MŠ I.
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pobočka
Břeclav nabízí „Studijní cesty na mateřské školy“ (akred. č. 29 369/2005-25-494) aneb Realizujeme
ŠVP v praxi mateřské školy (dvoudenní kurz pro mírně pokročilé).
Termín:
14. 7. - 15. 7. 2008 (každý den 9,00 - 17,00 hod.)
Místo konání: Mateřská škola Ořechov u Brna
Kurzovné:
1.400 Kč
Určeno:
Kurz je určen učitelkám MŠ, které přestože již realizují ŠVP v praxi, cítí potřebu
podívat se na věci s ním související tzv. „od začátku“. Vychází mimo jiné z požadavků těch, které
v době, kdy se kolem RVP PV a tvorby ŠVP odehrávalo nejvíce, nepracovaly v MŠ, byly na mateřské
dovolené, ještě studovaly či se z nějakých jiných důvodů tohoto procesu účastnily minimálně.
Seminář je akreditovaný, dostanete osvědčení o absolvování kurzu.
Lektorky:
Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
PaedDr. Lenka Burdíková
Stručná charakteristika kurzu:
Obsahová náplň kurzu vychází z požadavků formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro
předškolní vzdělávání (RVP PV). Kurz bude realizován formou praktických dílen (tréninkovými
metodami), tak aby účastnice získaly dovednosti, které bezprostředně využijí v praxi svojí MŠ.
Cíl kurzu:
Účastnice získají dovednosti, které využijí v každodenní praxi MŠ (při plánování, realizaci i evaluaci
výchovně vzdělávací práce s dětmi, prezentaci MŠ na veřejnosti, při spolupráci s rodiči dětí, základní
školou…) a k inovování vlastního školního vzdělávacího programu dle požadavků RVP PV.
Kurz nabízí témata vycházející z požadavků RVP PV. Jeho konkrétní náplň bude upravována přímo na
místě, na základě aktuálních vzdělávacích potřeb účastnic. Budete mít příležitost si témata volit
z předem připravené nabídky. Cílem je, aby byl kurz „šitý na míru“ vašim potřebám.
Rámcový obsah:
• Školní vzdělávací program dle kritérií RVP PV (platné verze z roku 2004)
• Plánování a evaluace tematických celků
• Vyhodnocování práce učitelky MŠ
• Individualizace ve třídě
• Klíčové kompetence v předškolním vzdělávání a cesty k nim
• Hodnocení pokroků v učení a vývoji dětí
• Prezentace MŠ na veřejnosti (Jak prezentovat rodičům a veřejnosti soudobé pojetí práce MŠ)
• Komunikace a spolupráce MŠ se ZŠ
• Podnětné prostředí ve třídě MŠ
• Diskuse
Co s sebou? Přineste si:
• svůj vlastní školní i třídní vzdělávací program v té podobě, v jaké jej v současnosti máte
zpracovaný
• fotografie dokumentující práci vaší MŠ (prostředí tříd MŠ, práci s dětmi, spolupráci s rodiči, akce
MŠ…)
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1 - 2 publikace ze školní či vlastní knihovny - knihu, kterou považujete za inspirativní, je vaší
oblíbenou a rádi byste ji doporučili ostatním. Může a nemusí se jednat o publikace vztahující se
k vaší práci.
• záznamové archy pro hospitaci, které používáte ve vaší MŠ
• záznamové listy, diagnostické listy, které v MŠ používáte k diagnostice a vyhodnocování pokroku
vývoje dětí (čisté nevyplněné)
• text Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (verze z roku 2004)
• pohodlné oblečení
• oblíbený hrnek, ze kterého vám chutná káva nebo čaj
• jídlo a pití na celý den
• spaní není zajištěno, pojedete se vyspat domů
• kdo jste nestihli semináře u nás v Břeclavi, máte poslední šanci - p. Krejčová odchází na
mateřskou dovolenou
Máte-li zájem, přihlašujte se ihned, nejpozději do 15. 6. 2008, na známých adresách:
Středisko služeb školám, Mgr. L. Ratajská, 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav
Nejlépe mailem: Lratajska@seznam.cz (odpovím, zda jsem mail dostala)
Tel/fax: 519 330 441 (vzkaz na záznamníku - nadiktujte všechny údaje!!!)

STUDIJNÍ CESTY NA MŠ - REALIZUJEME ŠVP V MŠ II.
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pobočka
Břeclav nabízí „Studijní cesty na mateřské školy“ (akred. č. 29 369/2005-25-494) aneb Realizujeme
ŠVP v praxi mateřské školy (dvoudenní kurz pro pokročilé).
Termín:
16. 7. - 17. 7. 2008 (každý den 9,00 - 17,00)
Místo konání: Mateřská škola Ořechov u Brna
Kurzovné:
1.400 Kč
Určeno:
Kurz je určen učitelkám a ředitelkám MŠ, které se v letech 2003 - 2006 účastnily letních kurzů v Brně.
Vychází z jejich potřeby se opět setkat, vyměnit si zkušenosti, reflektovat vyzkoušené cesty a podívat
se, jak dále. To vše ve vztahu k tématům, která s sebou realizace ŠVP v každodenní praxi přináší.
Seminář je akreditovaný, dostanete osvědčení o absolvování kurzu.
Lektorky:
Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
PaedDr. Lenka Burdíková
Stručná charakteristika kurzu:
Obsahová náplň kurzu vychází z požadavků formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro
předškolní vzdělávání (RVP PV).
Kurz bude realizován formou praktických dílen (tréninkovými metodami), tak aby účastnice získaly
dovednosti, které bezprostředně využijí v praxi svojí MŠ.
Cíl kurzu:
Účastnice získají dovednosti, které využijí v každodenní praxi MŠ (při plánování, realizaci i evaluaci
výchovně vzdělávací práce s dětmi, prezentaci MŠ na veřejnosti, při spolupráci s rodiči dětí, základní
školou…) a k inovování vlastního školního vzdělávacího programu dle požadavků RVP PV.
Kurz nabízí témata vycházející z požadavků RVP PV. Jeho konkrétní náplň bude upravována přímo na
místě, na základě aktuálních vzdělávacích potřeb účastnic. Budete mít příležitost si témata volit
z předem připravené nabídky. Cílem je, aby byl kurz „šitý na míru“ vašim potřebám.
Rámcový obsah:
• Školní vzdělávací program dle kritérií RVP PV (platné verze z roku 2004)
• Plánování a evaluace tematických celků
• Vyhodnocování práce učitelky MŠ
• Individualizace ve třídě
• Klíčové kompetence v předškolním vzdělávání a cesty k nim
• Hodnocení pokroků v učení a vývoji dětí
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Prezentace MŠ na veřejnosti (Jak prezentovat
rodičům a veřejnosti soudobé pojetí práce
MŠ)
• Komunikace a spolupráce MŠ se ZŠ
• Podnětné prostředí ve třídě MŠ
• Diskuse
Co s sebou? Přineste si:
• svůj vlastní školní i třídní vzdělávací program v té podobě, v jaké jej v současnosti máte
zpracovaný
• fotografie dokumentující práci vaší MŠ (prostředí tříd MŠ, práci s dětmi, spolupráci s rodiči, akce
MŠ…)
• 1-2 publikace ze školní či vlastní knihovny - knihu, kterou považujete za inspirativní, je vaší
oblíbenou a rádi byste ji doporučili ostatním. Může a nemusí se jednat o publikace vztahující se
k vaší práci.
• záznamové archy pro hospitaci, které používáte ve vaší MŠ
• záznamové listy, diagnostické listy, které v MŠ používáte k diagnostice a vyhodnocování pokroku
vývoje dětí (čisté nevyplněné)
• text Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (verze z roku 2004)
• pohodlné oblečení
• oblíbený hrnek, ze kterého vám chutná káva nebo čaj
• jídlo a pití na celý den
• spaní není zajištěno, pojedete se vyspat domů
• kdo jste nestihli semináře u nás v Břeclavi, máte poslední šanci - p. Krejčová odchází na
mateřskou dovolenou
Máte-li zájem, přihlašujte se ihned, nejpozději do 15. 6. 2008, na známých adresách:
Středisko služeb školám, Mgr. L. Ratajská, 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav
Nejlépe mailem: Lratajska@seznam.cz (odpovím, zda jsem mail dostala)
Tel/fax: 519 330 441 (vzkaz na záznamníku - nadiktujte všechny údaje!!!)

KURZ MOŽNÉ PŘÍSTUPY SOUČASNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ
Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelek a učitelek MŠ, vztahujících se k pochopení
a uplatňování přístupů při vzdělávacích činnostech směřujících k individuálnímu rozvoji osobnosti
každého dítěte. Pro skupinovou práci bude využita videonahrávka.
1.
2.
3.
4.

Prožitkové učení - prožitek a osobní zkušenost jako základ přirozeného a dítěti předškolního věku vlastního
způsobu učení
Komunikace v MŠ - partnerská komunikace s dítětem jako prostředek posilování jeho samostatnosti
a sociálních kompetencí
Poznávání vzdělávacích potřeb jednotlivých dětí a vyhodnocování jejich projevů - pedagogickopsychologická diagnostika jako důležitá podmínka individualizace předškolního vzdělávání
Pravidla společného soužití ve třídě - vyvozování a vytváření pravidel jako důležitý předpoklad pro
zajištění bezpečného sociálního prostředí

Číslo akreditace:
Lektorky:
Kurzovné:
Místo konání:
Termín konání:

10 889/2006-25-198
PaedDr. Hana Sedláčková, Mgr. Zora Syslová
800 Kč
SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
12. 9. 2008 od 14,30 do cca 20,00 hod.
13. 9. 2008 od 08,00 do cca 15,30 hod.
Přihlášky do tohoto běhu zašlete nejpozději do konce srpna 2008, prosíme i ty paní učitelky, které
jsou tu přihlášeny dříve, aby rovněž potvrdily svůj zájem.
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno, Mgr. Ludmila Jarošová, e- mail: jarosova@sssbrno.cz, tel.
543 426 028.
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UPOZORNĚNÍ NA SEMINÁŘE A KURZY CIZÍCH JAZYKŮ
Upozorňujeme na kapitolu „CIZÍ JAZYKY“ v dnešním měsíčníku, kde naleznete semináře a kurzy
vhodné i pro učitele na 1. stupni ZŠ.


ESTETICKÁ VÝCHOVA
KERAMICKÉ SEMINÁŘE - PRŮŘEZ ZÁKLADY KERAMIKY V TEORII
I PRAXI
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Kurz je určen učitelům MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, ZUŠ, a školních družin, vychovatelům, vedoucím
kroužků, kteří mají zájem o práci s keramikou. Seminář je určen pro začátečníky i pokročilé.
Termín kurzu:
sobota 30. 8 a 13. 9. 2008
Celý cyklus je rozvržen na 2 víkendové dny (s polední přestávkou)
Místo konání:
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15 v blízkosti hl. nádraží, v přízemní
výtvarné dílně.
Obsah výuky :
Seminář seznámí s řemeslnými základy práce s keramickou hlínou a s tvořivými přístupy ve výchově.
Od návrhu k realizaci - praktická výuka a teorie keramické technologie:
• Základní principy práce s hlínou, charakter hlíny
• Modelování z volné ruky
• Práce s hliněným plátem, stavění plátu
• Základy práce s formou, výroba jednoduché formy
• Formování do forem
• Otiskování
• Točení na kruhu
• Dekorování keramiky - engoba, glazura, oxidy
• Vybavení keramické dílny
Lektorka: Bc. Olga Hořavová, aktivní výtvarnice, VŠVU v Bratislavě, obor multimedia intermedia,
absolventka SUPŠ v Uherském Hradišti, obor výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, má praxi
v nízkoprahových centrech mládeže, v denním centru pro duševně nemocné, keramické workshopy na
mezinárodních táborech, stáže na architektuře skla v Rumunsku v atelieru keramik. Kolektivní
i soukromé výstavy u nás i v zahraničí.
Kurzovné:
1.700 Kč za oba dny
Přihlášky posílejte ještě tento školní rok před prázdninami, protože 1. termín kurzu je ještě
prázdninový.
Posílejte je na adresu zackova@sssbrno.cz.

E X K U R Z E D O AT E L I É R Ů A D Í L E N
Číslo akreditace:
3513/2008-25-68
Tentokrát do dílen brněnského řezbáře Antonína Maloně.
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Exkurze je určena pro učitele výtvarné a pracovní výchovy a kroužky. Plánujeme navštívit ještě další
umělce. Cílem je získat přehled o různých výtvarných směrech.
Exkurze do dílen a ateliéru uměleckého řezbáře, který je autorem dřevěných plastik v slavné
i divadelní hře Balada pro banditu. Je účastníkem mnoha výstav. V současné době pracuje v Národním
divadle na scénických výpravách divadelních her. Pedagogové se podívají do zákulisí divadla i do
umělcovy dílny.
Termín:
30. 9. 2008
Sraz přihlášených účastníků je ve 14 hod. před SSŠ Brno, Hybešova 15
Kurzovné 300 Kč
Přihláška na adresu zackova@sssbrno.cz .

V Ý T VA R N É S E M I N Á Ř E
Akreditace č. j. 28 210/2006-25-629.
Kurz je určen učitelům a vychovatelům všech typů škol.
V letošním roce jsme pro vás opět připravili cyklus výtvarných seminářů, které budou rozděleny do
několika zájmových okruhů.
Předběžné termíny:
Vitráže I.
Šperky, spony, náušnice
3. 10. 2008
Vitráže II.
Zrcadla
10. 10. 2008
Smalt - šperky, knoflíky, cedulky
17. 10. 2008
Kurzy jsou vždy od 14,00 do 18,00, na ZŠ Krásného 24
Lektorka:
Jaroslava Zapletalová
Cena za cyklus
900 Kč
1 seminář
350 Kč
Přihlášky na adresu zackova@sssbrno.cz


SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
J A K N A I N D I V I D U Á L N Í V Z D Ě L Á VA C Í P L Á N P R O Ž Á K A
SE SPECIFICKOU PORUCHOU UČENÍ
Problematika individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP) je stále více frekventovaným jevem při
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zejména v souvislosti platností nové
legislativy - školského zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání žáků se spec.
vzděl. potřebami. Cílem semináře je seznámit učitelskou veřejnost s problematikou tvorby IVP pro
žáky s SVPU, za účelem jejich integrace mezi intaktní populaci.
Přehled témat:
• Seznámení se základními pojmy a definicemi, příčiny SPU, jejich projevy
• SVPUaCH - psychologické a speciálně pedagogické vyšetření, organizace péče o žáky se SVPU (pro
které děti je vhodná integrace, kdy navrhnout přeřazení dítěte).
• Co lze vyčíst ze zprávy z vyš., navržená doporučení zapracování informací do plánu
• Vytvoření modelového plánu, sledování a vyhodnocování jednotlivých etap, úpravy a další práce
s plánem
• Závěrečný test, diskuse, zhodnocení
Seminář je určený všem pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí více proniknout do problematiky
SVPU a pracují s integrovaným žákem se specifickými poruchami v rámci své třídy nebo chtějí
pracovat jako dyslektičtí asistenti v dyslektickém kroužku.
Číslo akreditace:
23 066/2007-25-489
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Lektoři: Mgr. Libor Mikulášek, ředitel PPP, Mgr. Hana Hegerová, psycholožka PPP,
Mgr. Lenka Cupalová, speciální pedagog PPP, Mgr. Ywonne Kratochvílová, speciální pedagog
PPP, PhDr. Zdeňka Vondráková, psycholog PPP
Kurzovné:
800 Kč
Termín a místo konání: Seminář se uskuteční v budově SSŠ Brno, Hybešova 15, koncem září (bude
upřesněno)
Předběžné přihlášky zasílejte na adresu: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno, Mgr. Ivo Prokeš, prokes@sssbrno.cz, lze
případně i telefonicky: 543 426 037.


CIZÍ JAZYKY
C I Z Í JA Z Y K N A P Ř Í Č P Ř E D M Ě T Y 1 . S T U P N Ě Z Š
•
•

CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Jako součást kurikulárních trendů současného školství. Jedna z možných strategií bilingvního
vzdělávání (cizí jazyk napříč předměty)
• Ověřování bezprostředně nově nabytých jazykových dovedností
- cizí jazyk jako prostředek pro výuku vzdělávacího obsahu, praktické řešení problémů,
vyjednávání, diskuse
- rozvoj cizího jazyka v přirozeném prostředí pro výuku
- cizí jazyk jako prostředek pro jednání v nejrůznějších situacích (klíčové kompetence,
průřezová témata, OSV)
- nároky moderního cizojazyčného vyučování ⇔ komunikace (nenásilné osvojování jazyka
(život kolem nás, komunikace „všedního dne“)
• Aktivity pro jednotlivé ročníky (1. - 5. ročník ZŠ)
• Ukázky pracovních listů
• Literatura
• Ukázky činností (skupinová práce účastníků pod vedením lektora)
Místo a termín:
27. srpna 2008, Středisko služeb školám Blansko, náměstí Svobody 2
Místo a termín:
28. srpna 2008, Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15
Čas:
8,30 – 15,00 hodin
Lektor:
PaedDr. Gabriela Baladová
Účastnický poplatek: 800 Kč
Akreditace MŠMT ČR: 3513/2008-25-68
Přihlášky zasílejte do 25. června 2008 na adresu skoupa@sssbrno.cz
Poznámka: Seminář bude mít pracovní charakter, účastníci obdrží rozsáhlý metodický materiál
(metodologickou příručku). Vzhledem k této skutečnosti potřebujeme znát přesný počet účastníků.

JAZYKOVÉ KURZY SSŠ BRNO, POBOČKY BLANSKO
Ve školním roce 2007/2008 organizovala pobočka Blansko 12 jazykových kurzů (Blansko,
Boskovice). Bude-li ze strany účastníků zájem o pokračování, mohou se do kurzů hlásit do 25. června
2008. Termín je nutno dodržet, na začátku nového školního roku již nelze zajistit lektory. Zájem
o jazykové vzdělávání je nezbytný, neboť již velká většina mateřských škol zavádí výuku anglického
jazyka, na základních školách se vyučuje anglický jazyk na většině škol již od 1. ročníku. Znalost 1 - 2
cizích jazyků se stává nezbytným předpokladem pro výkon učitelského povolání.
Objevily se požadavky na výuku i dalších jazyků. Pokud se sejde 12 zájemců, je možné otevřít
a zahájit výuku i v těchto kurzech.
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Přihlášky do jazykových kurzů jsou rozeslány na všechny typy škol.
Více informací:
Anna Skoupá, pobočka Blansko, skoupa@sssbrno.cz.

T Ý D E N N Í I N T E N Z I V N Í K U R Z A J V P Ř E D P Ř Í P R AV N É M T Ý D N U
Kurz je určen pro všechny pedagogy, kteří jsou se svými znalostmi AJ na střední úrovni, podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni A2, avšak potřebují si před
prázdninami zopakovat konverzaci na nejrůznější témata.
Číslo akreditace:
15 887/2007-25-371
Termín konání:
18. - 22. 8. 2008, vždy od 9,00 do cca 16,00 hod. (celkem 35 vyučovacích
hodin, každý den bude 7 vyuč. hodin)
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Kurzovné.
2.500 Kč (lze hradit v hotovit oproti příjmovému dokladu nebo bude
vystavena faktura po zahájení kurzu)
Lektorka:
Mgr. Radka Mlýnková, osvědčená lektorka jazykově-metodických kurzů AJ,
které probíhají již druhý školní rok
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno, Mgr. Ludmila Jarošová, e- mail: jarosova@sssbrno.cz, tel.
543 426 028.

J A Z Y K O V Ě - M E TO D I C K É K U R Z Y A J P R O M Š A Z Š
Již třetím rokem realizujeme úspěšné akreditované jazykově-metodické kurzy AJ pro MŠ a ZŠ (č. akr.
15 887/2007-25-371). Ve školním roce 2008/09 budeme opět otevírat tyto kurzy, účastníci letošních
kurzů budou pokračovat tam, kde v letošním školním roce přestali, mohou se však přihlásit i další
zájemci a vstoupit do těchto kurzů nebo utvořit novou skupinu. Kurzy se skládají z jazykové části,
každý týden 1x dvě vyučovací hodiny jazyka od 3. týdne v září do začátku června následujícího roku
a metodické části, každý měsíc 1x metodický dvouhodinovka pro MŠ a 1. st. ZŠ od října do května
následujícího roku. Máme v plánu otevřít tyto kurzy:
Jazykově-metodický kurz AJ pro úplné začátečníky: zde je předpokládaná znalostní úroveň A0
Jazykově-metodický kurz AJ pro mírně pokročilé:
vstupní úroveň kolem A1 a nižší
Jazykově-metodický kurz AJ pro mírně pokročilé:
vstupní úroveň A1 a vyšší
Jazykově-metodický kurz AJ pro středně pokročilé:
vstupní úroveň alespoň A2
Lektoři jazykové části:
Mgr. Radka Mlýnková a Mgr. Radek Vogel, PhD.
Lektorky metodické části:
PhDr. Helena Havlíčková a Hana Otavová
Všichni naši lektoři vyučují nebo vyučovali na Katedře AJ PdF MU Brno, úspěšně vyučují v již
probíhajících kurzech AJ.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, učebny budou upřesněny
Kurzovné:
3.800 Kč za školní rok, lze platit v hotovosti nebo fakturou po
zahájení kurzu, najednou nebo po částech (část kurzovného lze doplatit i v dalším školním roce)
Předběžně se můžete přihlásit již nyní, s účastníky letošních kurzů počítáme, že budou dále
pokračovat, prosíme pouze ty, kteří již chodit nechtějí, aby to oznámili na kontaktní adresu.
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno, Mgr. Ludmila Jarošová, e- mail: jarosova@sssbrno.cz, tel.
543 426 028.

KONVERZAČNÍ PŮLROČNÍ KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
V novém školním roce 2008/09 otevíráme konverzační půlroční kurz AJ ve dvou úrovních,
předpokládaný začátek ve 3. zářijovém týdnu, přesné termíny budou upřesněny. Časová dotace:
30 vyučovacích hodin, každý týden 2 hodiny. Předběžné přihlášky můžete zasílat již nyní na níže
uvedenou kontaktní adresu.

11
Kurz pro mírně pokročilé U tohoto kurzu se předpokládá vstupní znalost účastníků podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyka na úrovni A1, případně A2, cílem je
prohloubení jejich znalostní úrovně, případně přiblížení se úrovně o stupeň vyšší. Obsahem budou
konverzační témata týkající se běžného života a základního dorozumění (připomenutí základních
komunikativních frází, správně užití číslovek a určování času, nakupování, placení, obchody, jídlo,
cestování), bude-li se vstupní úroveň frekventantů blížit spíše A2, obsah bude přiblížen spíše
náročnějším tématům (rodina, zaměstnání, bydlení, volný čas, kultura, sport, počasí).
Kurz pro středně pokročilé: U tohoto kurzu se předpokládá vstupní znalost účastníků podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyka na úrovni A2, případně B1, cílem je
prohloubení jejich znalostní úrovně, případně přiblížení se úrovně o stupeň vyšší. Obsahem budou
konverzační témata náročnějšího charakteru než v případě kurzu pro mírně pokročilé (Česká
republika, Velká Británie, USA, historie, politika těchto států, životní prostředí, nemoci, vzdělávání,
apod.).
Číslo akreditace:
23 066/2007-25-489
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Lektorka:
Mgr. Zuzana Marušová
Kurzovné:
1.600 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno, Mgr. Ludmila Jarošová, e- mail: jarosova@sssbrno.cz, tel.
543 426 028.

P H O N O L O G I C A L A N D P H O N E M I C AWA R E N E S S I N E N L I S H
LANGUAGE LESSONS
SSŠ Brno nabízí seminář, který seznámí účastníky s novými trendy ve výuce anglického jazyka na
základních školách. Cílem semináře je rozšíření vědomostí učitelů základních škol týkajících se
problematiky sluchové diferencie v mateřském a cizím jazyce, se zaměřením na oblasti fonologického
a fonemického uvědomění. Výzkumy ukazují, že schopnost správné sluchové diferenciace
jednotlivých fonémů jazyka je základním předpokladem pro správné rozlišování a přesné tvoření
každé jednotlivé hlásky daného jazyka, a pokud je tato schopnost narušena nebo není dostatečně
vyvinuta, dochází pak k problémům se zapamatováním si zvukové podoby jednotlivých slov a jejich
správnou artikulací, což se projevují nejen v mluvené, ale i psané podobě jazyka. Proto je důležité
věnovat rozvoji sluchové diferenciace, především fonologického a fonematického uvědomění,
pozornost již od samého počátku seznamování se s novým jazykem.
Seminář je v akreditačním řízení, v době jeho realizace už bude známo číslo. S jeho realizací počítáme
v září 2008 v některém odpoledni, časová dotace 4 vyučovacích hodin.
Protože seminář bude veden v anglickém jazyce, předpokládáme vstupní úroveň účastníků alespoň
A2.
Místo konání: SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Lektorka:
Mgr. Radka Mlýnková
Kurzovné:
450 Kč
Předběžně se můžete přihlásit již nyní na níže uvedené kontaktní adrese.
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno, Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel.
543 426 028.

A N G L I Č T I N A P R O N E JM E N Š Í
SSŠ Brno nabízí cyklus čtyř odpoledních seminářů se známou lektorkou Mgr. Sylvií Dolákovou.
Celý kurz je určen učitelkám MŠ a 1. stupně ZŠ.
Obsah:
1. seminář: Úvod, Greetings, Colours, Numbers, Alphabet
2. seminář: Animals, Action Games, Spring, Summer, Mother´s Day, Father´s Day, Flowers
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3. seminář: Farm Animals, Holidays, Happy birthday, Means of Transport, Autumn, Winter
4. seminář: Exotic Animals, 5- minute Activities, Halloween, Easter, Christmas
Číslo akreditace:
3889/2006-25-74
Termíny konání:

1. seminář - pátek 17. 10. 2008 od 8,30 do 13,00 hod.
2. seminář - pátek 31. 10. 2008 od 8,30 do 13,00 hod.
3. seminář - pátek 21. 11. 2008 od 8,30 do 13,00 hod.
4. seminář - pátek 12. 12. 2008 od 8,30 do 13,00 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Lektorka:
Mgr. Sylvia Doláková
Kurzovné:
1000 Kč za všechny 4 semináře
Předběžně se můžete přihlásit již nyní na níže uvedené kontaktní adrese.
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno, Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel.
543 426 028.

A N G L I Č T I N A P R O Š K O L Á K Y P R O 2. S T. Z Š
Jedná se o kurz základních jazykových dovedností (Listening, Speaking, Reading, Writing), které
mohou být doplněny volnými celky Pronunciation, Classroom Language, Vocabulary
a Grammartricks. Náročnost textu bude vhodná pro výuku žáků na 2. stupni ZŠ.
Učitelé se seznámí s mnoha originálními způsoby, jak procvičit náročné jazykové úkoly, odnesou si
z kurzu celou řadu pracovních listů. Kurz je mimořádně vhodný i pro začínající nebo neaprobované
učitele, protože nabízí vyčerpávající přehled gramatických aktivit i s příklady práce na mnohostranné
procvičování gramatických jevů.
Číslo akreditace:
3889/2006-25-74
Termíny konání:
1. seminář - pátek 17. 10. 2008 od 14,00 do 18,00 hod.
2. seminář - pátek 31. 10. 2008 od 14,00 do 18,00 hod.
3. seminář - pátek 21. 11. 2008 od 14,00 do 18,00 hod.
4. seminář - pátek 12. 12. 2008 od 14,00 do 18,00 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Lektorka:
Mgr. Sylvia Doláková
Kurzovné:
1000 Kč za všechny 4 semináře
Předběžně se můžete přihlásit již nyní na níže uvedené kontaktní adrese.
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno, Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel.
543 426 028.

FRANCOUZŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Kurz francouzštiny je koncipován na základě aktuálních potřeb znalosti cizích jazyků, přičemž je
kladen stále větší důraz na znalost i jiného cizího jazyka než anglického. A francouzština, úřední jazyk
několika zemí Evropy, mimo jiné jednací jazyk EU, se stává stále častější volbou našich pedagogů.
Zkušenost s jiným cizím jazykovým systémem a jinými způsoby práce s jazykem pedagogy jistě
obohatí. Vzhledem k předpokládané úrovni pokročilosti pedagogů jsme připravili jazykový kurz pro
začátečníky. V kurzu bude využívána učebnice autorky Marie Pravdové Le français pour vous), kterou
doprovází pracovní sešit a magnetofonová nahrávka s úvodními texty, poslechovými cvičeními
a cvičeními na francouzskou výslovnost.
Kurz je v akreditačním řízení, do jeho zahájení již bude známo číslo.
Obsah kurzu:
٠ pozdravy, představování, přízvuk, intonace, vázání, sloveso être a slovesa 1. třídy, člen, vyjádření
pádových vztahů
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٠ zaměstnání, národnosti, bydlení, adresa, ženský rod přídavných jmen, postavení přídavných jmen,
množné číslo, číslovky, slovosled, sloveso avoir, aller, pouvoir, connaître
٠ popis osoby, opisný budoucí čas, zájmena osobní, zájmena ukazovací, zájmena přivlastňovací,
slovesa savoir, comprendre, vouloir
٠ hodiny, zeptání se na cestu, rozkaz, žádost, vyjádření poděkování, souhlasu, vyjádření množství,
neurčitý podmět on, zápor, vyjádření omezení, minulý čas passé composé, slovesa devoir, venir, croire,
attendre, faire, zvratná slovesa
٠ rodina, vyjádření předmětu přímého zájmenem, zájmena osobní v rozkazu, jednoduchý čas budoucí,
předložkové vazby, osobní zájmena, vztažná zájmena qui, que, přídavné jméno slovesné, vyjádření
podmínky, slovesa dire, ouvrir, voir, écrire, partir
٠ vyjádření místa, datum, podmiňovací způsob přítomný, vyjádření celku a úplnosti, zdůrazňovací
vazby, příslovce, stupňování přídavných jmen a příslovcí, vyjádření místa, slovesa mettre, conduire,
recevoir
Termín konání:
zahájení kurzu v polovině měsíce září, každý týden jedna dvouhodinová lekce
termín zahájení bude upřesněn přihlášeným zájemcům
Lektorka:
Mgr. et Mgr. Kateřina Vlachovská, absolventka magisterského filologického
programu "Francouzský jazyk a literatura" a magisterského programu "Učitelství francouzského
jazyka pro střední školy" na Filozofické fakultě MU Brno. Od září 2001 poskytuje individuální výuku
francouzštiny, externě spolupracuje s nakladatelstvím Computer Press.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Kurzovné:
3.800 Kč za celý školní rok, lze platit i po částech během školního roku


ŠKOLSKÝ MANAGEMENT
V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O LY
Určeno ředitelům a zástupcům ZŠ a SOŠ/SOU!
Seminář, který účastníkům poskytne návod, metodiku a nácvik sebehodnocení prováděného školou
v souladu s příslušným zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. Seminář
prakticky naznačuje, jak přistoupit k povinnosti školy provádět vlastní hodnocení.
Cílová skupina: Ředitelé a zástupci škol. Pedagogičtí pracovníci připravující se na výkon funkce
ředitele a nebo zástupce ředitele školy.
Obsah programu: Jak začít s vlastním hodnocením školy, právní vymezení, metodika tvorby vlastního
hodnocení, jak rozpoznat kvalitu školy, jak se kvalitní školou stát, jak rozpoznat kvalitu managementu,
jak rozpoznat kvalitu průběhu vzdělávání, jak rozpoznat kvalitu podmínek pro vzdělávání. Součástí
semináře jsou praktická cvičení vztahující se ke školnímu řádu, pravidlům hodnocení výsledků
vzdělávání a výroční zprávě.
Na semináři bude možno zakoupit CD s podpůrným pracovním materiálem.
Termín:
16. 9. 2008
10,00 - 14,30 hod
Lektor:
PaedDr. Zdeněk Souček
Místo:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Účastnický poplatek:
550 Kč
Akreditace MŠMT ČR č.3513/2008-25-68
Uzávěrka přihlášek:
8. 9. 2008
Přihlášky zasílejte na adresu: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno nebo e-mailem: pospisilova@sssbrno.cz, případné
dotazy na č. tel.: 543 426 029
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a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno
Hybešova 15, 602 00 Brno
IČ: 605 55 980

Závazná přihláška

Škola - uveďte přesný název školy dle Zřizovací listiny
Název
Adresa
PSČ
Obec
Telefon
E-mail
IČO
Bankovní účet *
* v případě bezhotovostní platby (fakturou)

Akce
Číslo
Název
Termín
Místo konání
Kurzovné
Účastníci
Č.

Datum nar.

Příjmení, jméno, titul

Platba **

Podpis účastníka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
** platba: H=hotově (platí škola), F=fakturou (platí škola), I=individuálně (platí účastník z vlastních zdrojů po
předchozí domluvě s garantem akce). Nebude-li na přihlášce uveden způsob platby, bude upřednostněn způsob
platby fakturou.
Tímto se zavazuji uhradit kurzovné za přihlášené účastníky.
V ............................ dne ......................

...................................................................

