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KONTAKTY STŘEDISKA SLUŽEB ŠKOLÁM
BRNO
Doručovací adresa: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno,
IČO: 605 55 980, DIČ: CZ60555980
Funkce

Jméno

Telefon

E-mail

Ředitel
Zástupce ředitele, ved. odd.
služeb a provozu
Vedoucí odd. vzdělávání
a projektů
FAX
Vrátnice, spojovatelka

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
Informatika

Opravy a revize elektroniky
Ladění klavírů
Mzdy a účetnictví

Evidence volných míst
Účetnictví DVPP
Majetek
Školní zájezdy

PaedDr. Věra Hlavsová

543 426 030
739 314 093
543 426 057
543 426 011
ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PROJEKTŮ
Mgr. Ludmila Jarošová
543 426 028
Bc. 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
Anna Skoupá
516 410 973
Mgr. Ludmila Ratajská
519 330 441

Bc. Michal Slezák
517 334 131
ODDĚLENÍ SLUŽEB
Zdeněk Valíček
543 426 040
Ing. Daniel Susík
543 426 054
Bc. Hana Knapová
543 426 026
(MS Select)
Milan Pospíšil
543 426 022
Pavel David
546 212 122
Taťána Šmoldasová
543 426 035
Libuše Michurová
543 426 034
Miroslava Floriánová
543 426 024
Ing. Hana Bartlová
543 426 025
Dana Koláčková (účetnictví 543 426 038
zájezdů)
Zora Medková
543 426 033
Margita Portová
543 426 053
Yveta Veselá
543 426 039
Dana Koláčková
543 426 038
Vítězslav Zbořil
543 426 041
Milana Klvaňová
543 426 042
FAX - školní výlety
543 426 043

hlavsova@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
smoldasova@sssbrno.cz
michurova@sssbrno.cz
florianova@sssbrno.cz
bartlova@sssbrno.cz
kolackova@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
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
při příležitosti začátku nového školního Vám přejeme hodně sil a úspěchů do
nadcházejícího období.
Pracovníci oddělení vzdělávání Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Brno Vám připravili na základě dlouhodobé Nabídky
vzdělávacích programů podrobnější nabídku na měsíc září a říjen, která je určena
především zaměstnancům škol, předškolních a školských zařízení v našem kraji.
Těšíme se na setkání s Vámi na našich vzdělávacích akcích i mimo ně.
Za kolektiv pracovníků Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Brno
PaedDr. Věra Hlavsová
vedoucí oddělení vzdělávání a projektů

Mgr. Jan Juřík
ředitel organizace

»

CIZÍ JAZYK A LITERATURA
KONVERZAČNÍ KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
V letošním školním roce otevíráme 2 běhy tohoto kurzu. 1. běh pro mírně pokročilé a 2. běh pro
loňské zájemce, do kterého se však mohou přihlásit i další zájemci.
Obsah obou běhů:
1. běh: Rodina, příbuzní, charakteristika osoby, zaměstnání (názvy, sl. zásoba, charakteristika osoby),
bydlení (typy, způsob života, bezdomovci, aktivity ve volném čase, kultura, sport, cestování, počasí,
roční období, nakupování, obchody, jídlo, The UK, Londýn, Irsko, historie, politika, vláda.
U tohoto kurzu se předpokládá úroveň mírně pokročilá, tozn. alespoň A1 podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky
2. běh: Česká republika, Praha, Brno, vzdělání, typy škol, národní svátky, ostatní svátky, americká
literatura, nemoci, životní prostředí, technika, problémy, USA, Nes York, Washington, Kanada,
Austrálie, Nový Zéland
U tohoto kurzu se předpokládá úroveň středně pokročilá, tozn. alespoň A2 podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky
Určeno komu:
všem pedagogickým pracovníkům
Číslo akreditace:
23 066/2007-25-489
Termíny konání:
1. běh: každé pondělí od 6. 10. 2008 vždy od 15,30 do 17,00 hod.
2. běh: každý čtvrtek od 9. 10. 2008 vždy od 15,30 do 17,00 hod.
časová dotace každého z běhů je 60 vyučovacích hodin
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Lektorka:
Mgr. Zdeňka Křenová (pro oba běhy)
Kurzovné:
4.000 Kč za školní rok
Poznámka:
Již přihlášení účastníci do těchto kurzů obdrží elektronickou zprávu během
září, mohou se přihlásit i noví zájemci.
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Kontakt:

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028.
Uzávěrka přihlášek: 25. září 2008

KONVERZAČNÍ PŮLROČNÍ KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
V novém školním roce 2008/2009 otevíráme konverzační půlroční kurzy AJ. Předpokládaný začátek
od měsíce října, přesné termíny budou upřesněny. Časová dotace: 30 vyučovacích hodin, každý týden
2 vyuč. hodiny. Přihlášky můžete zasílat již nyní na níže uvedenou kontaktní adresu.

Kurz pro úplné, případně chronické začátečníky:
Vstupní znalost účastníků se předpokládá velmi nízká, max. podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky na úrovni A1, cílem je naučit základní orientaci v jazyce, případně dle
složení skupiny frekventantů prohloubit jejich znalostní úroveň v komunikaci na základní úrovni.
Obsah hodin bude zaměřen dle potřeb a složení skupiny účastníků.
Lektorka:
Ing. M. Bendíková

Kurz pro mírně pokročilé:
U tohoto kurzu se předpokládá vstupní znalost účastníků podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky na úrovni A1, případně A2, cílem je prohloubení jejich znalostní úrovně, případně
přiblížení se úrovni o stupeň vyšší. Obsahem budou konverzační témata týkající se běžného života
a základní dorozumění. (Připomenutí základních komunikačních frází, správné užití číslovek
a určování času, nakupování, placení, obchody, jídlo, cestování), bude-li se vstupní úroveň
frekventantů blížit spíše A2, bude obsah přiblížen spíše náročnějším tématům (rodina, zaměstnání,
bydlení, volný čas, kultura, sport, počasí).
Lektorka:
Mgr. Z. Marušová

Kurz pro středně pokročilé:
U tohoto kurzu se předpokládá vstupní znalost účastníků podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky na úrovni A2, případně B1, cílem je prohloubení jejich znalostní úrovně, případně
při blížení se úrovni o stupeň vyšší. Obsahem budou konverzační témata náročnějšího charakteru, než
v případě kurzu pro mírně pokročilé, případně témata obecné konverzace probírána podrobněji.
Lektorka:
Ing. M. Benčíková

Kurz pro středně pokročilé- konverzace na odborná témata:
U tohoto kurzu se předpokládá vstupní znalost účastníků podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky na úrovni B2, cílem je prohloubení jejich znalostní úrovně. V hodinách budou mimo
obecná témata probírány odborné celky, zaměřené dle potřeb a složení skupiny frekventantů.
Lektorka:
Bc. V. Veselá, PGCE
Číslo akreditace:
23 066/2007-25-489
Určeno komu:
pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ neaprobovaným v AJ
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, učebny budou upřesněny
Kurzovné:
2.500 Kč za každý běh
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno, PhDr. Zuzana Sniegoňová,
e-mail: sniegonova@sssbrno.cz, tel: 543 426 045

FRANCOUZŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Obsah:
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
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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
Určeno komu:
všem pedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům, kteří mají zájem
alespoň částečně zvládnout druhý nejdůležitější jazyk EU
Číslo akreditace:
12 627/2008-25
Termín konání:
každá středa od 1. října 2008 vždy od 15,00 do 16,30 hod., 60 vyuč. hodin
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
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.
Kurzovné:
4.000 Kč za školní rok, lze platit i po částech
Poznámka:
Již přihlášení zájemci obdrží zprávu o zařazení, prosíme další zájemce
z řad pedagogických pracovníků, aby se co nejdříve přihlásili, abychom mohli případně nabídnout
tento kurz i nepedagogickým pracovníkům.
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028.
Uzávěrka přihlášek: 15. září 2008

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA - PRO VĚČNÉ ZAČÁTEČNÍKY
Obsah:
Připomenutí základních jazykových okruhů a gramatických jevů podle úrovně přihlášených zájemců.
Konverzační okruhy na běžná témata denního života: základní fráze, rodina, domácnost, škola,
povolání, nakupování, jídlo, pití, cestování, apod.
Určeno komu:
všem pedagogickým pracovníkům
Číslo akreditace:
23 066/2007-25-489
Termín konání:
1 x týdně 2 vyučovací hodiny od října 2008, bude upřesněno, 60 vyuč. hodin
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Lektorka:
Mgr. Vítězslava Cihlářová, vedoucí metodického kabinetu cizích jazyků při
SSŠ Brno, dlouholetá lektorka kurzů NJ
Kurzovné:
4.000 Kč za školní rok, lze platit po částech
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028.
Uzávěrka přihlášek: 15. září 2008
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INFORMATIKA
KNIHOVNICKÝ KURZ SE SPECIALIZACÍ NA PRÁCI SIC
Obsah:
Kurz poskytne učitelům bez knihovnického vzdělání potřebný souhrn znalostí, zkušeností, dovedností
a informací pro práci v moderní školní knihovně pracující s podporou počítačů.
Jedná se o tyto pracovní činnosti: organizace, řízení, zajišťování odborných činností studijního
a informačního centra školy, budování a profilování informačních fondů, jejich odborné zpracování
a využívání, zajištění knihovnických a informačních služeb studentům, pedagogům, celému
společenství školy, informační podpora výuky. Výuka probíhá formou přednášek, prezentací,
praktických cvičení i výměny zkušeností v prostředí Moravské zemské knihovny a vybraných školních
knihoven. Kurz je 4 denní, 28 vyučovacích hodin.
Určeno komu:
všem pedagogům, kteří mají na starosti školní knihovnu
Číslo akreditace:
15 887/2007-25-371
Termíny konání:
20. 11., 27. 11., 4. 12. a 11. 12. 2008 vždy od 9,15 do 15,30 hod.
celkem 28 vyučovacích hodin
Místo konání:
Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, 601 87 Brno
Lektorka:
Mgr. Jana Nejezchlebová, vedoucí oddělení vzdělávání MZK
Kurzovné:
800 Kč za všechny semináře
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028.
Uzávěrka přihlášek: 30. října 2008

KONFERENCE O INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI
Obsah:
Konference bude obsahově zaměřená na další vývoj vzdělávání, koncepční materiály a projekty
věnované podpoře informačního vzdělávání učitelů a rozvoji informační gramotnosti žáků a studentů.
Příspěvky se budou zabývat začleňováním ICT do výuky, výukou pedagogů v oblasti práce
s informacemi, zkušenostmi s přípravou a naplňováním ŠVP, možnostmi služeb a podpory výuky
informačními a studijními centry škol (školními knihovnami). Druhý den jednání se účastníci
prakticky seznámí s využíváním ICT ve výuce a s metodami práce, které vedou k rozvoji čtenářství
a čtenářské gramotnosti.
Určeno komu:
všem pedagogickým pracovníkům, kteří mají o tuto problematiku zájem
Číslo akreditace:
15 954/2006-25-343
Termíny konání:
25. 11. 2008 od 9,30 do 16,00 hod.
26. 11. 2008 od 9,15 do 14,00 hod.
Místo konání:
25. 11. - konferenční sál MZK
26. 11. - počítačová učebna MZK (Sekce využívání IT ve výuce)
- konferenční sál MZK (Dílna čtení v praxi)
Lektoři:
Mgr. Jana Nejezchlebová, vedoucí OV MZK + další pozvaní odborníci
Kurzovné:
300 Kč za oba dny
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028.
Uzávěrka přihlášek: 30. října 2008

8

»

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
M E TO D Y V E D O U C Í K E F E K T I V N Ě J Š 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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STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH
PŘEDPOKLADŮ
S T U D I U M K V Ý K O N U S P E C I A L I Z O VA N Ý C H Č I N N O S T Í - K O O R D I N A C E
V OBLASTI INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno otvírá
Studium k výkonu specializovaných činností- -koordinace v oblasti informačních a komunikačních
technologií.
Studiem získává absolvent další kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností, dané
vyhláškou č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi
a kariérním systému pedagogických pracovníků, která nabyla účinnosti dnem 1. září 2005.
Cílem studia je prohloubit a rozšířit kompetence absolventa 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.
Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím
úspěšném složení získá absolvent osvědčení.
Odborný garant vzdělávacího programu: Doc. Ing. Jiří Rybička, Dr.
Manažer vzdělávacího programu:
Bc. Hana Knapová
Termín zahájení studia:
listopad 2008
Termín ukončení studia:
březen 2010
Konzultační dny:
pátek (odpoledne), sobota (4 - 6x za semestr)
Místo konání:
SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno, Hybešova 15
Předpokládaný počet účastníků:
12 (malý počet studentů umožní individuální přístup)
Účastnický poplatek:
19.000 Kč (možnost fakturovat max. ve třech splátkách)
Uzávěrka přihlášek:
30. 10. 2008
Kontaktní osoba:
Bc. Hana Knapová, e-mail: knapova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 026
Forma studia:
kombinovaná (studium je z části řešeno on-line výukou)
Další informace:
studijní řád bude zveřejněn nejpozději 31. 8. 2008 na www.sssbrno.cz
Přihlášky zasílejte na adresu: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno nebo e-mailem na adresu: knapova@sssbrno.cz
OBSAH STUDIA:
a) Využití počítače ve vzdělávacím procesu - vybrané okruhy
obsahem předmětu je získání informací na úrovni aktualizovaného obsahu původních volitelných
modulů (úrovně P vzdělávání v rámci SIPVZ), které doplní znalosti uchazečů v oblastech, kterým se
doposud nevěnovali. Jsou nabízeny předmětové moduly nazvané:
Celková hodinová dotace 3×15 hodin, celkem 45 hodin, z toho 3×5 hodin konzultací.
b) ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie
Cílem předmětu je postihnout významná didaktická a psychologická východiska a souvislosti
implementace ICT ve výuce středních škol, zejména se zaměřením na práci s dospělými. Významná
část bude věnována i e-learningu a jeho uplatnění v prostředí základní a střední školy.
Celková hodinová dotace: 20 hodin, z toho 8 hodin formou e-learningu a 2 hodiny exkurze.
c) Počítačové sítě ve školách, principy a možnosti
Cílem předmětu je prohloubit teoretické i praktické znalosti a dovednosti při návrhu a provozování
počítačové sítě postavené na technologii sítí internetového (intranetového) typu. Součástí předmětu je
vypracování návrhu počítačové sítě využitelné ve škole.
Celková dotace: 20 hodin, prezenční část 10, on-line výuka 7 hodin, 3 hodiny exkurze spojené
s praktickými ukázkami na specializované středoškolské pracoviště ISŠ.
d) Tvorba ICT plánu školy, interakce ICT a RVP
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Cílem předmětu jsou zejména praktické informace nutné pro sestavení kvalitního ICT
plánu školy, seznámení účastníků s pravidly plánování ve škole. Evaluace ICT plánu.
Celková dotace: 10 hodin, z toho 5 hodin přímá výuka + 5 hodin on-line výuka.
e) Informační systém školy a webová prezentace
Cílem předmětu jsou teoretické a praktické znalosti principů vytváření webových informačních
systémů a jejich implementace v prostředí školy. Předmět navazuje na předmět Počítačové sítě ve
školách. Součástí je samostatná práce představující návrh jednoduchého webového systému použitím
dynamických dokumentů na straně klienta i na straně serveru.
Celková hodinová dotace: 22 hodin, z toho 13 hodin přímá výuka + 9 hodin on-line výuka.
f) Moderní technologie
Předmět seznamuje s technologiemi, které jsou aktuálně využívány v oblasti ICT. Jeho obsah je
aktualizován podle stavu současného rozvoje. Zahrnuje zejména technické a programové vybavení pro
osobní počítače, zejména ve školním prostředí.
Celková hodinová dotace: 12 hodin, z toho 5 hodin přímá výuka + 5 hodin on-line, 2 hodiny exkurze
(virtuální laboratoř).
g) Hygiena, ergonomie, bezpečnost ICT
Základním obsahem předmětu jsou praktické informace týkající se fyziologické interakce člověka
a počítače.
Celková hodinová dotace: 5 hodin, z toho 3 hodiny přímá výuka, 2 hodiny on-line výuka.
h) Autorské právo, bezpečnost na internetu, netiketa
Základním cílem předmětu je seznámení s právními předpisy orientovanými na prostředí informačních
a komunikačních technologií, s technickými a programovými možnostmi zabezpečení počítačových
sítí proti technickým nedokonalostem a proti napadení.
Celková hodinová dotace: 14 hodin, z toho 7 hodin přímá výuka a 7 hodin on-line výuka.
i) Počítač a volný čas dětí a mládeže
Cílem předmětu je základní seznámení s možnostmi využití informačních technologií mimo řízenou
výuku ve školách, využití počítačů v centrech volného času.
Celková hodinová dotace: 8 hodin, z toho 5 hodin přímá výuka a 3 hodiny on-line.
j) Užití ICT ve speciální pedagogice
Cílem předmětu je představit možnosti specializovaného programového a technického vybavení
počítačů použitelné pro tělesně a duševně hendikepovanou mládež, možnosti zapojení do běžného
života a možnosti vzájemné komunikace s ostatní populací.
Celková hodinová dotace: 6 hodin, z toho 4 hodiny přímá výuka a 2 hodiny on-line.
k) Angličtina pro ICT
Cílem předmětu je doplnění slovní zásoby orientované na problematiku ICT.
Celková hodinová dotace: 5 hodin přímé výuky.
l) Příprava školních projektů
Obsahem předmětu je seznámení účastníků se základy projektového řízení, je jim dána základní
orientace v dotačních titulech v ČR a ukázky aplikace do školní praxe. Cílem kurzu je vybavit
účastníky základními dovednostmi a technikami pro přípravu a realizaci projektů (zejména se
zaměřením na projekty financované z ESF). Nácvik je doplněn konkrétními ukázkami a příklady
z praxe.
Celková hodinová dotace: 15 hodin z toho 5 hodin on-line
m) Vedení školních žákovských projektů
Cílem je seznámit účastníky studia s projektovou výukou podporovanou ICT jako jednou z metod
výuky. Seznámí se zásadami přípravy žákovského projektu, realizací a řízením projektů a variantami
hodnocení projektové výuky.
Celková hodinová dotace: 10 hodin, z toho 4 hodiny on-line
n) Aktuální zdroje informací a výukových objektů na internetu
Cílem je seznámit účastníky se základními pojmy z oblasti teorie informace a přenášení informací
z pohledu praktického vyhledávání a zpracování informací z oblasti ICT. Ukázat aktuální zdroje
a novinky z oblasti ICT, podle stavu současného rozvoje.
Celková hodinová dotace: 8 hodin, z toho 3 hodiny on-line.
V případě dotazů se obracejte na manažerku tohoto vzdělávacího programu Bc. Hanu Knapovou.
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Přihlášky zasílejte na adresu: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno nebo e-mailem na adresu:
knapova@sssbrno.cz

S P E C I A L I Z A Č N Í S T U D I U M P R O Š K O L N Í K O O R D I N Á TO RY E V V O
(specializovaného vzdělání v oblasti environmentální výchovy)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 14. prosince 2001 pod č.j.: 32 338/2000-22
vydalo Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) ve školách
a školských zařízeních. V tomto Metodickém pokynu se doporučuje postup v EVVO a funkce
školního koordinátora EVVO.
Postavení školního koordinátora EVVO upravuje vyhláška č. 317 - viz Sbírka zákonů - ročník 2005
částka 111 ze dne 8. srpna 2005, která uvádí vyhlášku č. 317 O dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků § 9 Studium k výkonu
specializovaných činností písmeno d) specializovaná činností oblasti environmentální výchovy.
Podle Zákoníku práce § 133 (viz Zákoník práce v praxi ředitelů škol a školských zařízení, str. 96)
náleží pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také
specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, příplatek 1 000
až 2 000 Kč měsíčně.
Pro nárok na specializační příplatek je rozhodující nejenom výkon těchto specializovaných činností,
ale i získání osvědčení o absolvování studia k výkonu specializovaných činnost, akreditovaného
MŠMT v rozsahu nejméně 250 vyučovacích hodin, zakončeného obhajobou závěrečné písemné práce
a závěrečnou zkouškou před komisí. Podle § 14 vyučovací hodina trvá 45 minut a za vyučovací
hodinu se považuje též hodina odborné stáže.
V souladu s touto vyhláškou nabízí Klub ekologické výchovy ve spolupráci se Střediskem služeb
školám a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO.
Akreditace MŠMT ČR č. 3840/2006-25-30 ze dne 1. 3. 2006.
Stručné informace o akreditovaném specializačním studiu:
Vzdělávací cíl:
• připravit školní koordinátory EVVO v souladu s cíli formulovanými „Standardem dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě
(EVVO)“, tj. souhrnně
• všestranně seznámit s teoretickými a praktickými základy problematiky EVVO, rozvinout
tvořivost učitelů, podpořit jejich pedagogické dovednosti a zájem o efektivní metody a formy
vyučování ovlivnit jejich manažerské schopnosti pro zvládnutí koordinační role ve škole a při
spolupráci s mimoškolní oblastí
• připravit školní koordinátory pro organizační i odborné zajišťování průřezového tématu ZŠ Environmentální výchova a průřezového tématu SOŠ - Člověk a životní prostředí
Organizace a odborné zajištění:
Celé studium zahrnuje 250 hodin ( z toho 200 hod. presenčního studia a 50 h volitelných).
Termín zahájení studia:
listopad 2008
Studium je soustředěno do cyklu seminářů (5x po 4 až 5 dnech - celkem 25 dnů), aby účastníci
zejména ze vzdálenějších míst nevynaložili příliš mnoho finančních prostředků na cestovné a budou
voleny termíny vhodné pro školu (předpokládá se využití některých volných dnů v průběhu školního
roku ). Termíny jsou vždy dohodnuty s posluchači, aby absence ve školách představovala co nejmenší
problém - ukončení studia se předpokládá do konce roku 2009.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, 638 00 Brno
Účastnický poplatek:
15.900 Kč
(Cena bude vyfakturována ve dvou splátkách, v ceně jsou zahrnuty náklady na organizaci a odborné
vedení studia, pronájem místností, techniku, školící materiály, občerstvení, cena nezahrnuje náklady
na ubytování a náklady na volitelnou část studia,tj. 50 - 60 hodin. Volitelné hodiny si zařizuje
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posluchač formou odborných stáží samostatně nebo prostřednictvím účastí na různých akcích
akreditovaných MŠMT - podle specifických možností a s ohledem na potřeby EV v dané škole především k průřezovým tématům).
Uzávěrka přihlášek:
30. 9. 2008
Studium odborně zajišťují vysokoškolští pedagogové, další odborníci a externí spolupracovníci Klubu
ekologické výchovy a školní koordinátoři pilotních škol KE, kteří již získali akreditované osvědčení o
absolvování specializovaného studia a účastnili se mezinárodních projektů k EV (zejména projektů
UNESCO).
Garantem je RNDr. PhDr. Danuše Kvasničková, CSc. - předsedkyně KEV, nositelka ceny ministra
ŽP a mezinárodního ocenění agentury OSN (UNEP) GLOBAL 500 za ekologické vzdělávání
a výchovu, členka České komise pro UNESCO.
Účastníci studia dostanou k dispozici odborné texty a metodické náměty pro uplatňování EV ve všech
všeobecně vzdělávacích předmětech a k průřezovým tématům, včetně příkladů ověřených ve školní
praxi v projektech ESF.
Pokyn k zaslání přihlášky:
Závaznou přihlášku zašlete prosím poštou na adresu: Středisko služeb školám a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Ing. Hana Pospíšilová, pospisilova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

K O O R D I N Á TO R Š V P N A Z Š A S Š
Specializační 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:
květen 2009 (250 hodin, 202 hodin teorie, 48 hodin praxe)
Konzultační dny:
pondělí 9,00 - 16,00 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Účastnický poplatek:
15.900 Kč (bude vyfakturován ve dvou splátkách)
Cena zahrnuje náklady na odborné a organizační zajištění studia, pronájem, materiály, občerstvení.
V ceně nejsou zahrnuty náklady na cestovné.
Akreditace MŠMT ČR č.:
bude upřesněno
Uzávěrka přihlášek:
30. 9. 2008
Obsah studia:
1. Kurikulární reforma
(podstata reformy s kontextu s vývojem v zemích EU, koncepční a legislativní dokumenty, nový systém
kutikulárních dokumentů)

2. Činnosti předcházející tvorbě ŠVP
(motivace ke změnám, vstupní podmínky, SWOT analýza, časové, personální, obsahové a organizační
vymezení tvorby ŠVP)
3. Tvorba ŠVP
(metodické materiály, struktura ŠVP pro jednotlivé obory, tvorba jednotlivých částí, soulad RVP
a ŠVP, sestavení dokumentu, editace, archivace)
4. Realizace ŠVP v praxi
(utváření příznivého klimatu školy, efektivní formy a metody práce ve výuce, evaluace, DVPP,
motivace k DVPP pedag. sboru)
5. Základní manažerské dovednosti
(řízení a vedení lidí, delegování, konstruktivní kritika, týmová spolupráce, řešení obtížných situací,
time-management, vedení porad a jednání, aktivizační činnost a prezentační dovednosti)
Cílem studia je vybavit učitele vědomostmi a dovednostmi, které umožní:
- motivovat pedagogický sbor a pracovat v týmu
- plánovat tvorbu ŠVP
- identifikovat vzdělávací potřeby jednotlivých učitelů
- organizovat a koordinovat tvorbu ŠVP
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- 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)
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.

»

ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA
V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O LY
Obsah:
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.
Určeno komu:
ředitelům a zástupcům ZŠ a SOŠ/SOU
Číslo akreditace:
3413/2008-25-68
Termín konání:
16. 9. 2008 od 10,00 do 14,30 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Lektor:
PaedDr. Zdeněk Souček
Kurzovné:
550 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ing. Hana Pospíšilová, e-mail: pospisilova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
Uzávěrka přihlášek: 8. září 2008

»

OSTATNÍ AKCE, MIMOŘÁDNÉ NABÍDKY
M E D I Á L N Í V Ý C H O VA
Obsah:
Díky absolvování kurzu účastníci pochopí význam mediální výchovy pro žáky
základních a středních škol. Kurz je orientován na praktické využití teoretických poznatků z oblasti
masových médií pro výuku mediální výchovy na ZŠ v rámci předmětu občanská výchova, základy
společenských věd, výtvarná výchova, český jazyk i jiných předmětů.
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V rámci kurzu je věnována pozornost následujícím tématům vycházejícím z rámcových
vzdělávacích programů pro ZŠ:
• kritické vnímání mediálních sdělení
• interpretace vztahu médií a reality
• stavba mediálních sdělení
• vnímání autora mediálních sdělení
• fungování a vlivu médií ve společnosti
• praktická tvorba mediálních sdělení
• práce v realizačním týmu
Určeno komu:
Seminář je určen pro učitele ZŠ a SŠ, zejména z oblasti společenskovědních
předmětů.
Číslo akreditace:
3513/2008-25-63
Termín konání:
3. října 2008 od 9,00 do 16,00 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Lektorka:
Mgr. Gabriela Fišarová, učitelka mediální výchovy na ZŠ Brno, Pavlovská
16. Působí jako doktorandka na Katedře občanské výchovy Pedagogické
fakulty MU v Brně, kde se věnuje mediální výchově. Externě přednáší na PřF
MU a FF MU. Má lektorské zkušenosti na národní úrovni.
Kurzovné:
850 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Marek Lauermann, e-mail: lauermann@sssbrno.cz, tel. 543 426 031.
Uzávěrka přihlášek: 25. září 2008

J A K P Ř I P R AV Í M E P R O J E K T Z E V R O P S K Ý C H F O N D Ů
Obsah:
Jedná se o dvoudenní vzdělávací seminář NÚOV zaměřený na přípravu projektových záměrů.
Absolventi získají základní informace o ESF a projektech, nacvičí praktické dovednosti, relevantní
metody a postupy tak, aby si uměli připravit vlastní projekt z evropských fondů. Důraz bude kladen na
odbornou stránku obsahu připravovaných projektů.
Témata výuky:
• Čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU
• Základní projektové pojmy
• Identifikace potřeb a nástroje jejich zjišťování
• Prioritizace potřeb a sladění s výzvou
• Zdůvodnění projektového záměru
• Definice a znaky projektu, projektový cyklus
• Tvorba reálného návrhu projektu pomocí logického rámce
Pro potřeby školení budou k dispozici metodické materiály a příručka dobré praxe.
Určeno komu:
pro pedagogické pracovníky všech druhů škol
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Termíny konání:
1. část - pondělí
29. 09. 2008 od 9,00 do 16,00 hod.
2. část - úterý
30. 09. 2008 od 9,00 do 16,00 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Lektor:
Mgr. Irena Palánová, Ing. Miloš Rathouský - NUOV Praha
Kurzovné:
1.650 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ing. Hana Pospíšilová, e-mail: pospisilova@sssbrno.cz, tel.
543 426 029.
Uzávěrka přihlášek:
10. října 2008
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JAK PSÁT PROJEKTY - TVORBA PROJEKTU KROK ZA KROKEM
Obsah:
Cílem kurzu je vybavit účastníky dovednostmi pro úspěšné sepsání a vyhodnocování projektů
v oblasti komunitních, vzdělávacích, kulturních nebo volnočasových aktivit, jejich efektivní prezentaci
a získávání prostředků na jejich realizaci. Cílem je, aby účastníci vytvořili projektový záměr
zpracovaný podle logiky a zásad projektového řízení.
Seminář bude realizován formou dílny, v níž budou účastníci pracovat na modelovém příkladu
vyhlášení grantového programu. Budeme postupovat krok po kroku základními částmi grantové
žádosti:
• Představení žadatele a jeho organizace
• Formulace problému
• Cíl projektu a jeho cílová skupina
• Popis realizace řešení a cest vedoucích k dosažení cílů
• Vyhodnocení a zdokumentování výsledků projektu
• Rozpočet a finanční krytí projektu
• Prezentace výsledků projektu, public relations aktivity, fundraising
Určeno komu:
Seminář je určen pro pracovníky škol a školských zařízení (ředitele, učitele,
vychovatele, koordinátory apod.), kteří ve své činnosti pracují nebo budou pracovat v rámci výše
zmíněných oblasti (komunita, vzdělávání, kultura, volný čas).
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Termín konání:
9. října 2008 od 9,00 do 16,00 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Lektoři:
Mgr. et Bc. Marek Lauermann, SSŠ Brno, konzultant a lektor k oblasti
projektového managementu, sebehodnocení školy a strategického plánování
Mgr. Olga Bauerová, ředitelka ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. Brno, lektorka
a konzultantka v oblasti autoevaluace školy a projektového managementu
Kurzovné:
800 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. marek Lauermann, e-mail: lauermann@sssbrno.cz, tel. 543 426 031.
Uzávěrka přihlášek: 30. září 2008
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Závazná

přihláška

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno,
Hybešova 15, 602 00 Brno, IČ: 605 55 980, DIČ: CZ60555980
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). Přihlašování na vzdělávací programy je možné zasláním závazné přihlášky
na kontaktní adresu nebo elektronicky na e-mailovou adresu garanta příslušného vzdělávacího programu. Obě
formy přihlášení budou považovány za závazné.
Tímto se zavazuji uhradit kurzovné za přihlášené účastníky.
V ............................ dne ......................

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

Podpis

