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KONTAKTY STŘEDISKA SLUŽEB ŠKOLÁM
BRNO
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Telefon

E-mail
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Zástupce ředitele, hl. účetní,
ved. odd. Služby a Provoz
Vedoucí odd. Vzdělávání a
projekty
FAX
Vrátnice

Mgr. Jan Juřík
Radovan Mrkva

543 426 050
543 426 055

jurik@sssbrno.cz
mrkva@sssbrno.cz

BRNO, Hybešova 15

BLANSKO, n. Svobody 2
BŘECLAV, 17. listopadu 1a
VYŠKOV, Brněnská 7
Výpočetní středisko
MS Select
Opravy a revize elektroniky
Ladění klavírů
Učebnice
Mzdy a účetnictví

Evidence volných míst
Účetnictví DVPP
Majetek
Účetnictví zájezdů, evidence
majetku
Školní zájezdy

PaedDr. Věra Hlavsová

543 426 030
739 314 093
543 426 057
543 426 111
Oddělení VZDĚLÁVÁNÍ A PROJEKTŮ
PhDr. Jaroslava Doušová
543 426 0275
Mgr. Ludmila Jarošová
543 426 028
Hana Knapová
543 426 026
Mgr. Marek Lauermann
543 426 031
Mgr. Zuzana Marušová
543 426 044
Bc. Marta Popelářová, DiS.
543 426 046
Ing. Hana Pospíšilová
543 426 029
Mgr. Ivo Prokeš
543 426 037
Mgr. Ivana Smejkalová
543 426 047
PhDr. Zuzana Sniegoňová
543 426 045
Jana Žáčková
543 426 036
(PO)
Anna Skoupá
516 410 973
Mgr. Ludmila Ratajská
519 330 441
Michal Slezák
517 334 131
Oddělení SLUŽBY
Zdeněk Valíček
543 426 040
Ing. Daniel Susík
543 426 054
Hana Knapová
543 426 026
Milan Pospíšil
543 426 022
Pavel David
546 212 122
PhDr. Ladislav Havlíček
543 426 023
Taťána Šmoldasová
543 426 035
Libuše Michurová
543 426 034
Miroslava Floriánová
543 426 024
Ing. Hana Bartlová
543 426 025
Zora Medková
543 426 033
Margita Portová
543 426 053
Yveta Veselá
543 426 039
Dana Koláčková
543 426 038
Vítězslav Zbořil
Klvaňová Milana
FAX - školní výlety

543 426 041
543 426 042
543 426 043

hlavsova@sssbrno.cz

dousova@sssbrno.cz
jarosova@sssbrno.cz
knapova@sssbrno.cz
lauermann@sssbrno.cz
marusova@sssbrno.cz
popelarova@sssbrno.cz
pospisilova@sssbrno.cz
prokes@sssbrno.cz
smejkalova@sssbrno.cz
sniegonova@sssbrno.cz
zackova@sssbrno.cz
skoupa@sssbrno.cz
ratajska@sssbrno.cz
Lratajska@seznam.cz
slezak@sssbrno.cz
valicek@sssbrno.cz
susik@sssbrno.cz
knapova@sssbrno.cz
pospisil@sssbrno.cz
david@sssbrno.cz
havlicek@sssbrno.cz
smoldasova@sssbrno.cz
michurova@sssbrno.cz
florianova@sssbrno.cz
bartlova@sssbrno.cz
medkova@sssbrno.cz
portova@sssbrno.cz
vesela@sssbrno.cz
kolackova@sssbrno.cz
zboril@sssbrno.cz
klvanova@sssbrno.cz
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VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

ŠKOLSKÝ MANAGAMENT
M E TO D Y V E D O U C Í K E F E K T I V N Ě JŠ Í V Ý U C E Z P O H L E D U O S V A K M
Určeno pro učitele všech teoretických předmětů SOŠ/SOU.
1. část
Osobnostní a sociální výchova se zabývá rozvojem klíčových životních dovedností a kompetencí pro
každodenní životní situace. Účastníci získají na kurzu základní informace o interaktivních technikách
práce se žáky.
Témata OSV (sebepoznání, sebepojetí, komunikace, kooperace, …) mají velké uplatnění v práci školy
jako model jednání pěstující dobré vztahy. Využití potenciálu těchto témat v různých školních
situacích, včlenění témat OSV do různých předmětů, projektů, třídnických hodin, kultivace
osobnostních složek, posílení osobnostních složek jedince tak, aby dokázal čelit problémům osobním
i pracovním.
2. část
Kritické myšlení rozvíjí klíčové životní dovednosti a kompetence. Staví na práci s textem (čtení,
diskuse, psaní, další komunikace…) jak individuální, tak i ve dvojicích a skupinách. Žáci/účastníci se
navzájem ovlivňují, inspirují, naslouchají svým názorům, zdůvodňují si je, učí se z textů i vzájemnou
interakcí. Každý žák přichází do hodiny s vlastním/individuálním vkladem, tak si z ní i něco svého
odnáší.
Kurz představuje třífázový model učení (evokace - uvědomění si významu - reflexe) jako efektivní
přístup k učitelově praxi ve třídě, konstruktivistické pojetí vyučování.
Témata:
• Podmínky efektivního učení - vytváření bezpečného klimatu ve třídě
• Informace o moderních metodách efektivní práce učitele, o nových nástrojích pro zjišťování
dynamiky třídy a práce v konkrétních případech
• Vzájemná spolupráce dětí při učení - kooperativní výuka
• Umění vyhledávat v textu informace podle určitého klíče
• Učení se žáků navzájem
• Rozvíjení čtenářské gramotnosti
• Rozvíjení myšlenkových postupů (analýza, syntéza, hodnocení…) na různých myšlenkových
úrovních
Lektor:
Mgr. Dana Forýtková, PhDr. Libor Kyncl
Vzhledem k aktuálnosti tématu a předpokládanému zájmu bude seminář vyhlášen ve třech termínech.
Každý termín má 1. a 2. část.
1. seminář:
16. 9. a 13. 10. 2008 13,00 - 17,00 hod
2. seminář:
17. 9. a 14. 10. 2008 13,00 - 17,00 hod
3. seminář:
6. 10. a 10. 11. 2008 13,00 - 17,00 hod
Místo:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Účastnický poplatek: 800 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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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

K O O R D I N Á TO R Š V P N A S O Š / S O U
Připravujeme dvouleté studium k výkonu specializovaných činností - tvorba a následná koordinace
školních vzdělávacích programů (Vyhláška č. 317/2005 Sb. § 9b) pro učitele, kteří zastávají funkci
koordinátor ŠVP.
Termín zahájení studia:
listopad 2008
Termín ukončení studia:
červen 2010 (250 hodin, 202 hodin teorie, 48 hodin praxe)
Obsah studia: 1. Kurikulární reforma
2. Činnosti předcházející tvorbě ŠVP
3. Tvorba ŠVP
4. Realizace ŠVP v praxi
5. Základní manažerské dovednosti
Cílem studia je vybavit učitele vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní:
- motivovat pedagogický sbor a pracovat v týmu
- plánovat tvorbu ŠVP
- identifikovat vzdělávací potřeby jednotlivých učitelů
- organizovat a koordinovat tvorbu ŠVP
- koordinovat činnosti související s realizací ŠVP v praxi
- koordinovat proces úprav ŠVP na základě výsledků evaluačních aktivit
Způsob ukončení studia: Obhajoba závěrečné písemné práce a závěrečná zkouška před komisí.
Doklad o absolvování studia: Osvědčení o způsobilosti k výkonu
specializované činnosti (tvorba a následná koordinace ŠVP) - viz zákon č. 563/2004 Sb., o ped.
pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění a Vyhláška č. 317/2005 Sb § 9 odst. 1,
písm.b)
Cena:
bude upřesněna
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CIZÍ JAZYKY
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.

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

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

