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VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
»

CIZÍ JAZYK A LITERATURA
KONVERZAČNÍ KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
Omlouváme se všem, kdo se přihlásili do konverzačního celoročního kurzu anglického jazyka, který
jsme nabízeli v minulých číslech našeho měsíčníku, že z vážných důvodů nemůžeme tyto kurzy zatím
otevřít. Všem přihlášeným jsem místo toho nabídli konverzační půlroční kurzy anglického jazyka,
nabídka byla zveřejněna v našem zářijovém měsíčníku.
Děkujeme za pochopení.

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
Obsah:
1. seminář: Úvod, Greetings, Colours, Numbers, Alphabet
2. seminář: Animals, Action Games, Spring, Summer, Mother´s Day, Father´s Day, Flowers
3. seminář: Farm Animals, Holidays, Happy birthday, Means of Transport, Autumn, Winter
4. seminář: Exotic Animals, 5- minute Activities, Halloween, Easter, Christmas
Určeno komu:
učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ
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
Lektor:
Mgr. Sylvia Doláková, známá lektorka a metodička AJ
Kurzovné:
1000 Kč za všechny 4 semináře
Poznámka:
Neváhejte s přihlášením co nejdříve, máme poslední volná místa!
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:
10. října 2008

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
Obsah:
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
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učitele, protože nabízí vyčerpávající přehled gramatických aktivit i s příklady práce na
mnohostranné procvičování gramatických jevů.
Určeno komu:
učitelům 2. stupně ZŠ, případně nižším ročníkům gymnázií
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
Poznámka:
Neváhejte s přihlášením co nejdříve, o tento kurz bývá velký zájem!
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: 10. října 2008

C Y K L U S M E TO D I C K Ý C H S E M I N Á Ř Ů O V Ý U C E A N G L I Č T I N Y
Obsah:
Kurz vznikl z potřeby věnovat co nejvíce pozornosti metodice výuky AJ, zejména v MŠ a na 1. stupni
ZŠ. V těchto seminářích bude věnována velká pozornost především správné výslovnosti. Na 1. stupni
ZŠ, zvláště ve třídách, kde se výukou AJ začíná, je otázka výslovnosti velmi důležitá, protože
případných špatných návyků se žáci později těžko zbavují.
1. English Sounds in the Czech Mouth
Výběr nejproblematičtějších hlásek, seznámení s množstvím cvičení pro nácvik a s bohatou literaturou
na toto téma.
2. To Stress or Not to Stress ?
Přízvuk a nepřízvuk jako důležité jevy pro porozumění a dorozumění. Základní pravidla, inspirativní
návody pro výuku silných i redukovaných částí mluvy.
3. Rhythm in the Classroom
Dynamická složka angličtiny podbarvená rytmem: říkadla, básně, jazz chants, rytmická cvičení
a jejich využití při výuce.
4. Intonation…??Yes!
Jak se zbavit monotónnosti, jak správně pronášet otázky, jak zdvořile žádat aj. praktické pokyny
k výuce.
Určeno komu:
učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ
Číslo akreditace:
4484/2007-25-99
Termíny konání:
1. seminář:
PO 03. 11. 2008 od 14:00 do cca 17:30 hod.
2. seminář:
PO 10. 11. 2008 od 14:00 do cca 17:30 hod.
3. seminář:
PO 24. 11. 2008 od 14:00 do cca 17:30 hod.
4. seminář:
PO 01. 12. 2008 od 14:00 do cca 17:30 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Lektorka:
Hana Otavová, absolventka FF UJEP Brno, obor AJ-ČJ, zahraniční studium
na Royal Holloway College, University of London, zakládající členka katedry angličtiny PdF MU
Brno se specializací na výuku anglické výslovnosti (fonetika a fonologie angličtiny). Autorka
výukových materiálů k teorii, praktickému nácviku i metodice výuky anglické výslovnosti. Vede
odborné semináře v rámci dalšího vzdělávání učitelů AJ pořádané Sdružením učitelů angličtiny,
Jazykovou přípravkou Brno a především CDVU (Centrum pro další vzdělávání učitelů) resp.VPC
(Vzdělávací a poradenské centrum) při MU Brno. V současné době lektorka metodické části jazykověmetodických kurzů AJ SSŠ Brno.
Kurzovné:
800 Kč
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Poznámka:

Tento
kurz
byl realizován na jaře 2008, pro velký zájem je
opakován, neváhejte se svým přihlášením!
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. října 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: 10. října 2008

»

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA
Zkoušku z českého jazyka dle zákona č. 563/2004 Sb. § 4 Znalost českého jazyka, která je součástí
odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků, kteří získali vzdělání ve škole s jiným
vyučovacím jazykem než českým, bude i nadále garantovat a provádět SSŠ Brno.
Prosíme zájemce, aby poslali předběžnou přihlášku na níže uvedenou kontaktní adresu. Jakmile bude
dostatek zájemců, vyhlásíme termín, všichni přihlášení budou včas obesláni.
Připomínáme, že tuto zkoušku musí mít podle výše uvedeného zákona všichni pedagogové cizí státní
příslušnosti, kteří vyučují v českých školách.
Bližší informace a přihlášky: Mgr. Ludmila Jarošová, tel. 543 426 028, e-mail: jarosova@sssbrno.cz

J A K U Č I T Č E S K Ý J A Z Y K A L I T E R AT U R U N A 2 . S T U P N I P O D L E
VLASTNÍHO ŠVP
Komunikační a slohová výchova s integrací osobnostní a slohové výchovy na 2. stupni ZŠ
Obsah:
Zaměříme se na využití postupů a metod vedoucích k aktivizaci žáka ve výuce komunikačních,
slohových i sociálně osobnostních dovedností – zamyslíme se nad významem věcí, míst, cest, jejich
popisem, líčením, využijeme inzerát i reklamu, vytvoříme myšlenkovou mapu a přímku postojů.
Zdokonalíme se v postupech při práci s odborným i uměleckým textem. Stanovíme kritéria pro
hodnocení žákova výkonu.
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Téma: Věci a lidé kolem nás
Cíl:
Aktivizace žáka, vytváření dovedností komunikačních, slohových i sociálně osobnostních. Vytvoření
kritérií pro hodnocení. Činnostní učení, integrace jazykové a literární výchovy a průřezového tématu
osobnostní a sociální výchova.
Dílny volně navazují
Určeno komu:
učitelům 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií
Číslo akreditace:
23 066/2007-25-489
Termíny konání:
Úterý 11.11.2008 od 14:00 do cca 17:00 hod. – 1. část
Úterý 25. 11. 2008 od 14:00 do cca 17:00 hod. – 1. část
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Lektorka:
PhDr. Vladimíra Neužilová, vystupovala FF MU obor pedagogika, čeština,
v současné době učitelka českého jazyka v ZŠ Pozořice, lektorka PAU,
školitelka koordinátorů RVP, redaktorka časopisu Komenský, lektorka SSŠ
Brno
Kurzovné:
600 Kč za obě části
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: 5. listopadu 2008

V Ý C H O VA K E Č T E N Á Ř S T V Í - P R Á C E S R Ů Z N Ý M I D R U H Y T E X T Ů
Obsah:
Vzdělávací cíl
•

•
•
•
•

vychází z definice čtenářské gramotnosti jako schopnosti porozumět psanému textu, přemýšlet o něm
a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu
začlenění do života společnosti.
nabídnout učitelům (nejen českého jazyka) ověřené strategie a metody, jak rozvíjet čtenářské dovednosti
žáků 2. st. ZŠ, SŠ i víceletých gymnázií. Využít širokou škálu textů (nejen beletrie).
formou prožitkové pedagogiky, metodami Kritického myšlení, seznámit pedagogy s možnostmi práce
s textem se zaměřením na beletrii (práce s různými druhy textů - tabulky, grafy, jízdní řády, komiksy…).
inspirovat učitele všech předmětů k rozvíjení čtenářství jejich žáků tak, aby plnilo důležité čtenářské záměry
- čtení pro literární zkušenost (beletrie) i pro získávání a používání informací
tento cyklus seminářů umožní učitelům zažít aktivity, které pomáhají zvyšovat čtenářskou gramotnost,
kritický přístup k informacím i hledat radost ze čtení.

Lektorky se opírají o výsledky mezinárodních výzkumů PISA a PIRLS a o zkušenosti učitelů
evropských zemí (Velká Británie, Finsko)
• práce s narativním textem
• portrét čtenáře
o jak dosáhnout výstupů obsažených v RVP
o žák uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního
díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
o žák rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
o žák formuluje písemně i ústně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo
filmového přestavení a názory na umělecké dílo
o žák rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
o žák vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších
informačních zdrojích.
o nabízené metody INSERT, podvojný deník, poslední slovo…, ANO-NE, skládankové
čtení, čtení s předvídáním, učíme se navzájem, knižní kluby, čtenářské dílny…
Určeno komu:
učitelům 1. i 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií
Číslo akreditace:
23 066/2007-25-489
Termíny konání:
SO 8. 11. 2008 od 8:30 do 16:00 hod. (8 vyuč. hodin)
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PO 24. 11. 2008 od 14:00 do 17:30 hod. (4 vyuč. hodiny)
SO 29. 11. 2008 od 8:30 do 16:00 hod. (8 vyuč. hodin)
SSŠ Brno, Hybešova 15, učebny budou upřesněny

Místo konání:
Lektorky:
Svatava Klimková, učitelka ZŠ Boskovice, Č/OV, 24 let praxe, absolventka kurzu RWCT, „Lektorské
dovednosti“, „Dramatická výchova“, lektoruje základní kurzy RWCT.
Mgr. Eva Kokešová učí ČJ a NJ na Gymnáziu T. G. Masaryka v Zastávce u Brna. Vystudovala FF
MU v Brně (tehdy UJEP), obor ČJ-NJ, a je absolventkou kurzů Kritického myšlení (Praha)
a dramatické výchovy (Olomouc). Věnuje se filmové výchově.
Kurzovné:
1.500 Kč za celý cyklus
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: 3. listopadu 2008

»

INFORMATIKA
M E D I Á L N Í V Ý C H O VA
Obsah:
1. Úvod do mediální výchovy, zařazení do ŠVP.
2. Práce s informacemi, rozvoj schopnosti kritického posouzení informací, zdroje informací, ochrana
osobních údajů. Kritické myšlení, jako předpoklad mediální gramotnosti.
3. Aktivní práce s médii:
4. Textová, obrazová, zvuková a multimediální sdělení, vlastní tvůrčí práce, práce s technikou jako
prostředkem pro získávání mediální gramotnosti.
5. Tvorba článku a jeho publikace, fotoreportáž, tvůrčí video, rozhlasová reportáž, dokument apod.
Prostředky a formy pro samostatnou tvůrčí činnost a jejich využití v praxi (technické prostředky,
softwarové nástroje, obsahová náplň).
6. Mediální projekty:
7. Základní literární, produkční a technické přípravy mediálního projektu. Výběr prostředků,
technické zabezpečení, harmonogram. Zpracování pořízeného materiálu, možnosti a prostředky
publikování hotových multimediálních děl. Mezinárodní projekty.
Cílem je poskytnout učitelům základní orientaci v problematice jednotlivých médií a tvorby
mediálních obsahů. Připravit pedagogické pracovníky na mediální výchovu. Ukázat možnost naplnění
mediální výchovy v ŠVP.
Určeno komu:
všem pedagogickým pracovníkům se zájmem o tuto problematiku
Číslo akreditace:
23 066/2007-25-489
Termíny konání:
úterý 7. října 2008 od 14:00 do 18:00 hod.
sobota 11. října 2008 od 8:00 do 17:00 hod.
úterý 21. října 2008 od 14:00 do 18:00 hod.
sobota 1. listopadu 2008 od 8:00 do 17:00 hod.
úterý 11. listopadu 2008 od 14:00 do 18:00 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, počítačová učebna
Kurzovné:
3.300 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Bc. Hana Knapová, knapova@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek: obratem
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WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (VERZE 2007)
Obsah:
Popis prostředí aplikace MS Word. Srovnání verzí - základní editace textu, práce se soubory dokumenty, formátování textu, tabulky, grafika ve Wordu, práce s více dokumenty, automatizace při
tvorbě dokumentu, příprava k tisku.
Určeno komu:
všem pedagogickým pracovníkům se zájmem o tuto problematiku
Číslo akreditace:
30 035/2004-25
Termíny konání:
ve čtvrtek 9. října a 16. října 2008 od 14:00 do 18:00 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, počítačová učebna
Kurzovné:
1.200 Kč
Poznámka:
!Kurz bude probíhat na počítačích, kde je nainstalována verze WORD 2007!
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Bc. Hana Knapová, knapova@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek: obratem

TVORBA WWW STRÁNEK - HTML
Obsah:
1. Základy tvorby www stránek - editory HTML, tvorba zdrojového textu
2. Design www stránek - zásady
3. Statické dokumenty
4. Základy formátování textu
5. Obrázky na webových stránkách
6. Seznamy, odkazy, tabulky
Cílem je poskytnout učitelům informatiky a učitelům nové metodické postupy, možnosti a nápady pro
výuku a tímto dále rozvíjet jejich znalosti získané absolvováním kurzů SIPVZ.
Určeno komu:
všem pedagogickým pracovníkům se zájmem o tuto problematiku
Číslo akreditace:
23 425/2006-25-476
Termíny konání:
ve čtvrtek 9. října, 23. října a 30. října 2008 od 15:30 do 18:30 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, počítačová učebna
Kurzovné:
1.400 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Bc. Hana Knapová, knapova@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek: obratem

VYTVÁŘENÍ ŠKOLNÍHO ČASOPISU
Obsah:
1. Obecné zásady vytváření školních časopisů (vytvoření redakční rady, stanovení rubrik a jejich
náplně, harmonogram činností a jeho návrh).
2. Vyhledávání vhodných témat a forem.
3. Vytváření textů a grafiky. Zásady tvůrčího psaní, dodržování pravidel a etiky. Zásady grafické
úpravy dokumentu (písmo, rozložení prvků, barvy pozadí, doplňující grafické prvky).
4. Zpracování fotografií, získávání fotografií a jejich úprava
5. Počítačové zpracování materiálů, vhodný software, ukázky software a práce v něm
6. Workshop – praktické ukázky tvorby článků, reportáže, fotoreportáže
Cílem je poskytnout učitelům základní informace pro tvorbu školního časopisu a zajímavé nápady
a metody na základě praktických zkušeností lektorů.
Určeno komu:
všem pedagogickým pracovníkům se zájmem o tuto problematiku
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Číslo akreditace:
Termíny konání:
Místo konání:
Kurzovné:
Kontakt:

23 066/2007-25-489
vždy v pátek 10. října a 31. října 2008 od 12:30 do 16:30 hod.
Brno, Hybešova 15, počítačová učebna
1.500 Kč
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Bc. Hana Knapová, knapova@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek: obratem

TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU - MOODLE
Obsah:
1.
Seznámení s e-learningovým prostředím Moodle, ovládání prostředí, možnosti
využití pro administrativu a organizaci výuky, ukázky
2.
Tvorba e-learningového kurzu (příprava výukového materiálu, druhy výukových materiálů,
zpřístupnění výukových materiálů)
3.
Nástroje pro řízení studia (nástěnka, diskusní fórum, chat, atd.)
4.
Testování, druhy testových otázek ,tvorba testu
5.
Zadávání, kontrola úkolů, vyhodnocení
6.
Základy administrace e-learningového kurzu v prostředí Moodle
Cílem je poskytnout učitelům informatiky a učitelům nové metodické postupy, možnosti a nápady pro
výuku a tímto dále rozvíjet jejich znalosti získané absolvováním kurzů SIPVZ.
Určeno komu:
všem pedagogickým pracovníkům se zájmem o tuto problematiku
Číslo akreditace:
23 425/2006-25-476
Termíny konání:
vždy v úterý 14.10., 18.11. a 2. 12. 2008 od 14:00 do 17:00 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, počítačová učebna
Kurzovné:
1.400 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Bc. Hana Knapová, knapova@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek: 7. 10. 2008

P O W E R P O I N T 2 0 0 7 – T V O R B A P R E Z E N TA C Í
Obsah:
1. Pravidla pro správný vzhled prezentace
2. Popis prostředí aplikace
3. Text v prezentaci – formátování
4. Grafika v prezentaci – možnosti
5. Tabulka vytvořená v PowerPointu
6. Efekty
Cílem je poskytnout učitelům informatiky a učitelům nové metodické postupy, možnosti a nápady pro
výuku a tímto dále rozvíjet jejich znalosti získané absolvováním kurzů SIPVZ.
Určeno komu:
všem pedagogickým pracovníkům se zájmem o tuto problematiku
Číslo akreditace:
23 425/2006-25-476
Termíny konání:
vždy ve středu 15. 10., 22. 10. a 5. 11. 2008 od 8:00 do 11:00 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, počítačová učebna
Kurzovné:
1.400 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Bc. Hana Knapová, knapova@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek: 8. 10. 2008
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A N G L I Č T I N A P R O I N F O R M AT I K Y
Obsah:
Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí v oblasti gramatiky, slovní zásoby hlavně v oblasti počítačové
terminologie. Výuka probíhá prostřednictvím interaktivních cvičení. Je procvičováno čtení, psaní,
mluvení i poslech. Při výuce jsou využívány moderní technologie – online slovníky, jazykové
databáze, ale i klasické tištěné materiály. Účastník kurzu je motivován i prostřednictvím elearningového systému, který mu v rámci výuky poskytuje učební materiály, testové úlohy. Vedení
výuky tímto způsobem slouží i jako příklad využití ICT v oblasti výuky.
Klíčová témata výuky:
Odborná terminologie z oblasti ICT a výslovnost. (klávesové zkratky, znaky na klávesnici se
speciálním významem, slovník Internetu, instrukce a jejich překlad, menu SW a jeho překlad, chybová
hlášení a jejich význam, práce s nápovědou v angličtině).
Procvičování slovní zásoby z oblasti ICT prostřednictvím WIKI webu (fráze, vazby, příkladové věty,
význam).
Online práce s odkazy na kvalitní a zajímavé stránky v AJ, týkající se problematiky ICT a výuky ICT.
Rozbor obsahu se zaměřením na procvičování terminologie.
Určeno komu:
všem pedagogickým pracovníkům se zájmem o tuto problematiku
Číslo akreditace:
12 627/2008-25-305
Termíny konání:
vždy v pátek 17.10., 24.10., 7.11., 5.12., 19.12. 2008 od 15:00 do 17:00 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, počítačová učebna
Lektor:
James Thomas, rodilý mluvčí, vysokoškolský učitel
Kurzovné:
1.500 Kč
Poznámka:
V tomto kurzu nabízíme pouze 6 míst!!!
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Bc. Hana Knapová, knapova@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek: 9. 10. 2008

EXCEL PRO ZAČÁTEČNÍKY (VERZE 2007)
Obsah:
1. Prostředí tabulkového kalkulátoru MS EXCEL a jeho ovládání, způsoby vytváření dokumentu,
ukládání souboru, úprava prostředí tabulkového kalkulátoru.
2. Pohyb v listu, buňky, operace s buňkami, vkládání dat do buňky, formáty dat, řady.
3. Formátování tabulky, formátování buňky panelem nástrojů, dialogové okno Formát buňky a jeho
užití.
4. Tisk dokumentu, možnosti nastavení, parametry tisku.
5. Možné způsoby výpočtů, jednoduchá statistika, vzorce a zásady pro jejich sestavování,
jednoduché funkce.
6. Vytváření tabulek s daty a jejich editace, provádění výpočtů, kopírování vzorců a funkcí.
7. Grafy, průvodce grafem, graf jako objekt v listu a jeho editace.
Určeno komu:
všem pedagogickým pracovníkům se zájmem o tuto problematiku
Číslo akreditace:
30 035/2004-25
Termíny konání:
ve čtvrtek 23. října a 30. října 2008 od 14:00 do 18:00 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, počítačová učebna
Kurzovné:
1.200 Kč
Poznámka:
!Kurz bude probíhat na počítačích, kde je nainstalována verze EXCEL 2007!
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Bc. Hana Knapová, knapova@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek: 16. 10. 2008
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C S S S T Y LY A D E S I G N W E B U
Obsah:
1. Struktura a vzhled HTML, XHTML, vznik CSS.
2. Základy CSS – formát dokumentů kaskádových stylů.
3. Připojení stylu k formátovanému dokumentu.
4. Vlastnosti CSS.
5. Základy CSS v praxi.
Předpokládané vstupní znalosti: základy HTML
Cílem je poskytnout učitelům informatiky a učitelům nové metodické postupy, možnosti a nápady pro
výuku a tímto dále rozvíjet jejich znalosti získané absolvováním kurzů SIPVZ.
Určeno komu:
všem pedagogickým pracovníkům se zájmem o tuto problematiku
Číslo akreditace:
23 425/2006-25-476
Termíny konání:
vždy ve čtvrtek 6. 11., 13. 11. a 27. 11. 2008 vždy od 15:30 do 18:30 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, počítačová učebna
Kurzovné:
1.400 Kč
Poznámka:
Na tento kurz bude navazovat nabídka kurzů „JavaScript – tvorba
dynamických stránek“ a „PHP – tvorba dynamických stránek“.
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Bc. Hana Knapová, knapova@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek: 30. 10. 2008

W E B O V É S T R Á N K Y S N A D N O A RY C H L E
Obsah:
Během kurzu se účastníci seznámí (a prakticky si vyzkouší) s několika volně přístupnými systémy pro
snadnou tvorbu a následnou údržbu www stránek, které jsou založeny na práci se šablonami
a předpřipraveným řešením.
Účastníci budou seznámeni s možnostmi redakčních systémů a populárních blogů.
Témata:
1. HTML a WYSIWYG editory – principy, výhody a nevýhody
2. Příklady WYSIWYG editorů
3. On-line služby pro tvorbu www – výhody a nevýhody
4. Registrace a nastavení služeb
5. Tvorba www – struktura stránek, menu, fotogalerie, blog, nahrávání obsahu
6. Redakční systémy – popis, výhody a nevýhody
7. Získání a instalace redakčního systému – freeware, služba FTP, instalace krok za krokem
8. Administrace systému – první nastavení, změna vzhledu
9. Obsah www – menu, struktura stránek, tvorba obsahu
10. Doplňky redakčních systému, registrace ve vyhledávačích
Určeno komu:
všem pedagogickým pracovníkům se zájmem o tuto problematiku
Číslo akreditace:
12 627/2008-25-305
Termíny konání:
ve čtvrtek 6. listopadu a 13. listopadu 2008 od 14:00 do 18:00 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, počítačová učebna
Kurzovné:
1.200 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Bc. Hana Knapová, knapova@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek: 30. 10. 2008
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ICT VE VÝUCE NA 1. STUPNI A PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU
Obsah:
1. Využití počítače jako nástroje pro práci učitele – možnosti využití ICT při práci učitele (www
stránky pro pedagogy, projekty, výukové systémy, trendy, recenze apod.), elektronická
komunikace (nejen s rodiči).
2. Využití počítače jako nástroje žáka pro lepší zvládnutí učiva – výukové programy, vyhledávání
a testování možností, využití a zařazení klasických výukových programů pro věkovou skupinu
žáků do 12 let (nabídka hotových programů od různých výrobců).
3. Využití počítače jako nástroje k tvorbě vlastních příprav a metodika výuky – doporučená metodika
a postupy, jak vytvořit vlastní přípravy a materiály do výukových hodin všeobecně vzdělávacích
předmětů s využitím běžného základního kancelářského a grafického SW pro přímé zapojení žáků
s podporou využívání ICT ve vyučovacích hodinách.
4. Využití počítače jako nástroje kompenzace vad a poruch učení – začlenění programů na
odstraňování poruch učení do práce učitele.
5. Využití počítače k realizaci zájmů, rozvíjení individuálních schopností ve volném čase žáků –
náměty pro smysluplné využití volného času žáků na práci s PC pod vedením učitele – kroužky,
soutěže, projekty.
6. Počítač jako zdroj nebezpečí, upozornění na zdravotní a psychické problémy, které mohou
vzniknout při nevhodném používání počítačů.
Cílem je poskytnout pedagogickým pracovníkům možnost získat nové schopnosti pro tvořivé
využívání základních počítačových dovedností, zorientovat se v nabídce programů a v internetových
možnostech. Upozornit na rizika špatného používání počítače dětmi věkové kategorie do 12ti let. Další
rozvíjení dovedností pedagogických pracovníků, které získali absolvováním kurzů SIPVZ.
Určeno komu:
učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ
Číslo akreditace:
11 323/2007-25-252
Termíny konání:
vždy v pondělí: 10. 11., 24. 11., 1. 12., a 8. 12. 2008 vždy od 13:00 do 17:00
hodin, (pozn. celková hodinová dotace je 16 hodin výuky, rozděleno do čtyř
termínů po čtyřech hodinách výuky)
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, počítačová učebna
Kurzovné:
2.000 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Bc. Hana Knapová, knapova@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek: 3. 11. 2008

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
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Kurzovné:
Kontakt:

800 Kč za všechny semináře
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

»

MATEŘSKÉ ŠKOLY - PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA
a 1. STUPĚŇ ZŠ
PROBLÉMOVÉ DÍTĚ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU
Obsah:
Seminář pro pedagogické pracovníky, který je zaměřený na otázky týkající se výchovných problémů u
předškolních dětí a poruch chování.
• Otázka nejčastějších výchovných problémů v MŠ
• Otázka adaptačních potíží
• Disharmonický vývoj
• Poruchy řeči
• Neurózy u dětí předškolního věku
• Dětská agresivita
• Rizikové dítě“ s ohledem na pozdější školní úspěšnost a prevence obtíží
Určeno komu:
učitelům MŠ
Číslo akreditace:
23 066/2007-25-48
Termíny konání:
16. 10. 2008 od 13:00 do 17:00 hod.
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Místo konání:
Lektoři:
Kurzovné:
Kontakt:

Středisko
služeb školám, Blansko, náměstí Svobody 2
Mgr. Lenka Bínová
450 Kč
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Anna Skoupá, e-mail: skoupa@sssbrno.cz, tel. 516 410 973.
Uzávěrka přihlášek: 10. října 2008

Ř E Č O V Á V Ý C H O VA V M Š
Obsah:
4. téma: Jazyk a řeč – Novinky pomůcek a metodických materiálů ve výchově řeči. Poslední
seminář z cyklu. Seznámení a konkrétní ukázka práce s novým souborem speciálních pomůcek.
Prezentace souboru pomůcek Jazyk a řeč a jejich využití:
a) Rozlišování slabik ve větě
b) Rozlišování slabik
c) Rozlišování fonémů (hlásek) ve slově
d) Výuková obrázková kvarteta
e) Co z čeho vzniká
f) Pohádky
g) Cviky k rozvoji motoriky mluvidel (série obrázků k řízenému rozvoji řeči, praktické ukázky
používání speciálních pomůcek, výměna zkušeností + výukové programy na CD.
Určeno komu:
učitelům MŠ
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Termíny konání:
21. 10. 2008 od 14:00 do 17:00 hod.
Místo konání:
Středisko služeb školám, Brno, Hybešova 15
Lektoři:
Vlastimila Kazdová
Kurzovné:
350 Kč
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. října 2008

KURZ MOŽNÉ PŘÍSTUPY SOUČASNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ
Obsah:
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

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

učitelkám mateřských škol
10 889/2006-25-198
PaedDr. Hana Sedláčková, Mgr. Zora Syslová
800 Kč
SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
21. 11. 2008 od 14,30 do cca 20,00 hod.
22. 11. 2008 od 08,00 do cca 15,30 hod.
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Poznámka:

Již
přihlášené
paní učitelky obdrží zprávu začátkem září, máme ještě
několik posledních volných míst, neváhejte se svým přihlášením!
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: 10. listopadu 2008

J A K Z K VA L I T N I T ( I N O V O VAT ) N Á Š Š V P V M Š
Obsah:
Tento vzdělávací kurz vychází z poznatku, že většina MŠ již má, mnohdy několikaleté, zkušenosti
s vlastním školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (ŠVP). Řada z nich ho
potřebuje upravit, přizpůsobit, popřípadě inovovat ve prospěch dalšího rozvoje a zkvalitnění práce
MŠ. Kurz je proto zaměřen na rozvoj dovedností, které ředitelky a učitelky MŠ k inovaci vlastních
ŠVP potřebují. Přinesou si ŠVP ze svých mateřských škol a v průběhu vzdělávací akce s ním budou
pracovat. Obsah:

•
•
•
•
•
•

Shrnutí zkušeností a vytipování problémů z realizace ŠVP
Dodržení zásad a principů RVP PV při zpracování ŠVP
Porovnání struktury ŠVP s okruhy informací daných RVP PV
Obsah jednotlivých informačních okruhů v ŠVP v souladu s potřebami MŠ
Vazba ŠVP na třídní vzdělávací programy
Porovnání, popř. využití poznatků ze semináře k zapracování do vlastních ŠVP

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jaké požadavky jsou na
jeho zpracování kladeny.
Určeno komu:
učitelkám mateřských škol
Číslo akreditace:
3513/2008-25-63
Lektorka:
PaedDr. Eliška Vencálková
Kurzovné:
600 Kč
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Termín konání:
4. 11. 2008 od 08,30 do cca 16,00 hod.
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

P R O J E K TO V É V Y U Č O V Á N Í – M O D E R N Í Ú Č I N N É M E TO D Y
VZDĚLÁVÁNÍ
Obsah:
Seminář pro učitele na I. stupni ZŠ – tvořivá dramatika „Duhový svět“ (prezentace semináře byly
uskutečněna na celorepulikovém setkání PAU).
 Didaktické hry
 Komunitní kruh – pravidla, sdělení pocitů
 Komunikace
 Barevné stuhy (prostorová orientace, rytmus, fantazie, práce s představcou)
 Pohybové etudy, argumentace, fáze rozhodování
 Cvičení důvěry
 Práce s texty (dle metodiky S. Mackové, D. Svozilové: Vezměte do ruky knihu
 Dramatizace. Vlastní tvorba pohádek
 Reflexe
Určeno komu:
učitelům 1. stupně ZŠ
Číslo akreditace:
23 4256/2006-25-476
Termíny konání:
22. 10. 2008 od 13:30 do 17:00 hod.
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Místo konání:
Lektoři:
Kurzovné:
Kontakt:

Středisko
služeb školám, Blansko, náměstí Svobody 2
Mgr. Alena Aigelová
400 Kč
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Anna Skoupá, e-mail: skoupa@sssbrno.cz, tel. 516 410 973.
Uzávěrka přihlášek: 16. října 2008

P R Ů Ř E Z O V Á T É M ATA C E S TO U D R A M AT I C K É V Ý C H O V Y P R O
M AT E Ř S K É Š K O LY
Obsah:
Dlouhodobý projekt Nádherné úterý aneb slečna Bramburková chodí po světě( zvládnutí prostoru,
jednoduché pohybové etudy, hry s pravidly, soustředění a uvolnění, objevování sebe sama a okolního
světa, kontakt, komunikace slovní a mimoslovní, rozvoj smyslového vnímání, rytmus, seznámení
s příběhem)
Dny v týdnu (honičky, kontaktové hry, práce s příběhem – kladení otázek). Charakterizace. Otisky
situace, procvičování paměti – logická nit. Výtvarné, pohybové a zvukové zpracování dnů v týdnu.
Tvorba vlastních příběhů.
Hračky, vztah k věcem (práce s příběhem O slečně Brambůrkové. Moje vlastní panenka.
Cena vlastní vyrobené hračky. Dotváření příběhů. Hmatová představa – práce ve dvojicích. Vztahy
mezi chlapci a děvčaty.
Čas (čas dospělých:rodiče ⇔děti, vztahy, rodinné rituály)
Určeno komu:
učitelům MŠ
Číslo akreditace:
15 887/2007-25-371
Termíny konání:
23. 10. 2008 od 08:30 do 13:00 hod.
Místo konání:
Středisko služeb školám, Blansko, náměstí Svobody 2
Lektoři:
Mgr. Alena Aigelová
Kurzovné:
450 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Anna Skoupá, e-mail: skoupa@sssbrno.cz, tel. 516 410 973.
Uzávěrka přihlášek: 18. října 2008

M E TO D I K A A R O Z V O J J A Z Y K O V É V Ý C H O V Y V P Ř E D Š K O L N Í M
VĚKU
Obsah:
Cílem semináře je pomoci účastníkům se lépe orientovat v problematice rozvoje jazykové výchovy.
Seminář je zaměřen na význam jazykové výchovy, postavení jazykové výchovy v případě MŠ. Dále je
cílem semináře otázka podmínek rozvoje dětské řeči a předpokladů k jejich zvládnutí. Prezentovány
budou i nejčastější vady řeči u dětí předškolního věku a možnosti následné korekce a logopedické
péče. Účastníci budou též seznámeni s metodikou rozvoje slovní zásoby, gramatiky a slovního
vyjadřování. Cílem semináře je i získání kompetence pedagogů v oblasti logopedické - včasná
diagnostika logopedických vad.
1. Význam jazykové výchovy.
2. Postavení jazykové výchovy ve výchovně-vzdělávacím procesu MŠ.
3. Podmínky rozvoje dětské řeči - předpoklady zvládnutí dětské řeči. Sociální podmínky rozvoje
řeči, diagnostika úrovně dětského vyjadřování.
4. Péče o výslovnost, vývoj dětské řeči, rozvoj správné výslovnosti.
5. Poruchy dětské řeči.
6. Rozvoj a prohlubování slovní zásoby.
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7. Osvojování a zdokonalování gramatické
správnosti mluvených projevů.
8. Rozvoj souvislého vyjadřování.
9. Logopedická prevence - kompetence učitelů MŠ v oblasti základů diagnostiky logopedických vad,
včasná intervence s rodiči.
10. Po absolvování tohoto semináře by měli pedagogové získat kompetenci především k tomu, aby
včas rozeznali případnou logopedickou vadu, byli schopni na ni upozornit rodiče a doporučit
vhodného odborníka k jejímu odstranění.
Určeno komu:
učitelům MŠ a 1. třídy ZŠ
Číslo akreditace:
7728/2008-25-187
Termíny konání:
30. 10. 2008 od 12:00 do 17:00 hod.
Místo konání:
Středisko služeb školám, Brno, Hybešova 15
Lektoři:
Mgr. Lenka Bínová
Kurzovné:
600 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: 24. října 2008

KRITÉRIA ŠKOLNÍ ZRALOSTI – ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Obsah:
Kurz pro pedagogické pracovníky, který je zaměřený na otázky týkající se připravenosti předškoláků
na vstup do ZŠ. Práce s předškoláky, jejich rozvoj v rámci MŠ.
1. Otázka psychologické charakteristiky školní zralosti.
2. Dílčí charakteristiky školní zralosti – mentální, fyzická , psychická a sociální.
3. Rizika spojená s předčasným nástupem.
4. Vhodnost odkladu školní docházky, v případech, kdy je indikován.
5. Profil školsky zralého dítěte.
6. Kasuistiky.
Cílem semináře je podat účastníkům informace o tom, jak by měl vypadat školsky zralý předškolák,
jeho systematická příprava a vedení v rámci MŠ. Organizace práce, metodika, pomůcky. Dále bude
s účastníky probrána otázka možného odkladu školní docházky, průběh vyšetření v poradnách.
Účastníci budou dále seznámeni s riziky spojenými s předčasným nástupem do ZŠ.
Určeno komu:
učitelům MŠ a 1. třídy ZŠ
Číslo akreditace:
11 323/2007-25-252
Termíny konání:
13. 11. 2008 od 12:00 do 17:00 hod.
Místo konání:
Středisko služeb školám, Brno, Hybešova 15
Lektoři:
Mgr. Lenka Bínová
Kurzovné:
600 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: 3. listopadu 2008
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PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA,
DIDAKTIKA, PSYCHOLOGIE
ŠKOLNÍ NEPROSPĚCH
Obsah:
1. Kurz pro pedagogické pracovníky, který je zaměřen na příčiny školního neprospěchu.
2. Obecně o školním neprospěchu, jeho rozdělení.
3. Rizikové symptomy školní neúspěšnosti na počátku školní docházky.
4. Příčiny školního neprospěchu ze strany dítěte.
5. Úroveň nadání, struktura nadání, dynamika poznávacích funkcí.
6. Osobnostní faktory.
7. Zdravotní problematika.
8. Příčiny vnější - výchovné prostředí dítěte, rodinné zázemí.
9. Vyučovací proces.
10. Důsledky školního neprospěchu.
11. Možnosti pozitivního ovlivnění ze strany učitele.
Cílem je účastníkům zprostředkovat různé pohledy na školní neprospěch žáka. Budou probrány vnější
i vnitřní příčiny, které mohou významně ovlivnit školní úspěšnost, a možnosti jeho ovlivnění ze strany
učitele. Bude probrána i otázka slovního hodnocení versus klasifikační známka. V části semináře se
zamyslíme nad psychologickými důsledky školního neprospěchu pro dítě a jeho okolí.
Určeno komu:
pedagogům základních škol
Číslo akreditace:
7728/2008-25-187
Termíny konání:
8. 10. 2008 od 14:00 hod.
Místo konání:
Středisko služeb školám, Břeclav, Dům školství, učebna 201
Lektoři:
Mgr. Renata Abrahamová
Kurzovné:
400 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 519 330 441
Uzávěrka přihlášek: obratem

»

PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY, ENVIROMENTÁLNÍ
VÝCHOVA
JAK NA VOLITELNÉ PŘEDMĚTY S FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÝM
ZAMĚŘENÍM NA 2. STUPNI ZŠ
Obsah:
Seminář si klade za cíl motivovat učitele při práci ve volitelných předmětech, pro které zatím
neexistují vhodné učebnice a jen omezený počet metodických materiálů. Představí konkrétní metodiku
volitelných hodin, seznámí účastníky s ověřenými možnostmi skupinové práce a hodnocením
jednotlivců. Na závěr kurzu se účastníci sami stanou žáky a vyrobí si vlastní měřící přístroj.
Přehled témat výuky:
a) metody skupinové práce
b) hodnocení žáků při skupinové práci

21
c) možnou náplň volitelného fyzikálního cvičení
c) možnosti a úskalí improvizovaného měření
d) konstrukce z papíru a ze dřeva
e) heuristickou práci žáků
Určeno komu:
učitelům 2. stupně ZŠ a víceletých gymnáziím
Číslo akreditace:
3513/2008-25-63
Termíny konání:
13. 10. 2008 od 13:30 do 16:30 hod.
Místo konání:
Středisko služeb školám, Brno, Hybešova 15
Lektoři:
Mgr. Václav Piskač, Mgr. Hana Tesařová
Poznámka:
Neotálejte s přihláškou, počet míst je omezen!
Kurzovné:
400 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: 6. října 2008

»

SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY
KURZ REGIONÁLNÍCH DĚJIN
Obsah:
Pro letošní školní rok je připraveno tradičně šest seminářů a jedna exkurze pro účastníky kurzu
regionálních dějin. Celý kurz je obsahově rozdělen do dvou částí navazujících na požadavky ŠVP
a směřování výuky dějepisu. Zveřejňujeme první část, zbývající program bude zveřejněn později.
1. seminář:
Didaktický seminář zaměřený na strukturu hodiny dějepisu
2. seminář:
Historické události z 2. světové války a po ní - bude přednášet expert z Univerzity
obrany Brno, termín bude přihlášeným upřesněn
Určeno komu:
učitelům 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ
Číslo akreditace:
15 887/2007-25-371
Termín konání:
22. 10. 2008 od 14:30 do 17:00 hod.
Místo konání:
Středisko služeb školám, Brno, Hybešova 15, aula
Lektoři:
PaedDr. Marie Hrachovcová, UP Olomouc
Odborná garance:
Mgr. Jitka Kačerová, PaedDr. Jaroslav Hloušek
Kurzovné:
1.400 Kč za celý cyklus
200 Kč za jednotlivý seminář
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ivo Prokeš, e-mail: prokes@sssbrno.cz, tel. 543 426 037.
Uzávěrka přihlášek: 15. října 2008

P O L I T E I A – V Ý C H O VA D E M O K R AT I C K É H O O B Č A N A
Obsah:
Seminář nabízí představení výukových materiálů programu POLITEIA a jejich využití při realizaci
průřezového tématu „Výchova demokratického občana“. Koncepce výukových materiálů vychází
z názoru, že samotná instituce školy by měla fungovat jako model demokratické obce. Materiály se
kromě podpory souvisejících dovedností a znalostí snaží také posilovat aktivní podíl žáků na rozvoji
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a životě školy. Veškeré materiály jsou připraveny k využití nejen na úrovni předmětu, ale i v rámci
třídnických hodin, při práci školního parlamentu, při realizaci projektových dní apod.
Určeno komu:
pro učitele občanské výchovy, třídní učitele, učitele prvního stupně,
pedagogické vedení žákovské rady či parlamentu, vedení školy, koordinátory
průřezového tématu
Číslo akreditace:
10 594/2007-25-188
Termín konání:
23. 10. 2008, 14:00 - 17:30 hod.
4. 11. 2000, 14:00 - 17.30 hod.
Místo konání:
Místo konání:
Středisko služeb školám, Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Filip Hotový, absolvent oboru pedagogika/estetika na FF UK,
certifikovaný lektor v rámci národního projektu Koordinátor pro školení
koordinátorů tvorby ŠVP a pro akce na zakázku se zaměřením na průřezová
témata RVP ZV, metodik projektu POLITEIA, realizovaného sdružením
GEMINI, absolvent Školení školitelů a Školení místních poradců České
centrum fundraisingu, University of Maryland, dlouholetý lektor ve Sdružení
Tereza (témata školení – projektové vyučování, realizace projektu Živá voda
pro obec) lektor Českého centra fundraisingu (témata školení – komunikační
dovednosti, zvládání stresu a emocí)
Kurzovné:
1.100 Kč (v ceně je zahrnuta sada pracovních listů, sada metodik, DVD
s animacemi k listům, sebehodnotící formuláře
Poznámka:
Jedná se o dva různé termíny pro jednu a tutéž akci
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ivo Prokeš, e-mail: prokes@sssbrno.cz, tel. 543 426 037.
Uzávěrka přihlášek: 20. 10. 2008 pro termín konání 23. 10. 2008
31. 10. 2008 pro termín konání 4. 11. 2008

»

STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH
PŘEDPOKLADŮ
KOORDINACE 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.
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.
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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
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.
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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.
CÍL STUDIA:
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:
Doc. Ing. Jiří Rybička, Dr.
Termín zahájení studia:
7. listopad 2008
Termín ukončení studia:
březen 2010
Konzultační dny:
pátek (odpoledne), sobota (4 – 6x za semestr)
Forma studia: kombinovaná (studium je z části řešeno on-line výukou)
Další informace: studijní řád je zveřejněn na www.sssbrno.cz
Místo konání:
SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno, Hybešova 15
Předpokládaný počet účastníků: 12-15 (malý počet studentů umožní individuální přístup)
Účastnický poplatek:
19.000,- Kč (možnost fakturovat max. ve třech splátkách)
Uzávěrka přihlášek:
15. 10. 2008
Kontaktní osoba:
Bc. Hana Knapová, e-mail: knapova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 026
Přihlášky (i případné dotazy) 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

STUDIUM ASISTENT PEDAGOGA
Závěr studia Asistent pedagoga (zkouška, obhajoba závěrečné práce) se koná 31. 10. 2008 v době
od 9:00 do 14:30 hod. v SSŠ Brno, Hybešova 15.

»

ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA
HOSPODAŘENÍ A VEDENÍ ÚČETNICTVÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACI
Obsah:
Příprava a sestavení účetní závěrky příspěvkových organizací k 31. 12. 2008.
• Úprava účetní závěrky podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 505/2002 Sb.
v platném znění
• Účetní případy před sestavením účetní závěrky, na které se nesmí zapomenout, aplikace
Českých účetních standardů (ČÚS 501 – 522 vyúčtování přijatých příspěvků a dotací
s ohledem na novelu zákonů o rozpočtových pravidlech,
• - případy časového rozlišování a dohadné účty,
• - použití finančních fondů před sestavením účetní závěrky,
• - dokončení inventarizace a vypořádání inventarizačních rozdílů,

25
- výpočet a zaúčtování daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob, použití úspory
daňové povinnosti za rok 2005.
• Sestavení účetní závěrky, kontrola formální a věcné správnosti, oprava případných účetních
chyb.
• Uzávěrka účetnictví za rok 2008.
Určeno komu:
vedoucím pracovníkům ve školství
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Termín konání:
27. 10. 2008 od 08:30 do 13:30 hod.
Místo konání:
Středisko služeb školám, Blansko, náměstí Svobody 2
Lektoři:
Mgr. Olga Hanzlová
Kurzovné:
500 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Anna Skoupá, e-mail: skoupa@sssbrno.cz, tel. 516 410 973
Uzávěrka přihlášek: 22. října 2008

AKTUALITY V ÚČETNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
a dalších nevýdělečných organizací v roce 2008
Obsah:
Příprava a sestavení účetní závěrky příspěvkových organizací k 31. 12. 2008.
Úprava účetní závěrky podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 505/2002 Sb. v platném znění
Účetní případy před sestavením účetní závěrky, na které se nesmí zapomenout, aplikace Českých
účetních standardů (ČÚS 501 – 522) vyúčtování přijatých příspěvků a dotací s ohledem na novelu
zákonů o rozpočtových pravidlech,
- případy časového rozlišování a dohadné účty,
- použití finančních fondů před sestavením účetní závěrky,
- dokončení inventarizace a vypořádání inventarizačních rozdílů,
- výpočet a zaúčtování daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob, použití úspory daňové
povinnosti za rok 2008.
Sestavení účetní závěrky, kontrola formální a věcné správnosti, oprava případných účetních chyb.
Uzávěrka účetnictví za rok 2008.
Diskuse.
Určeno komu:
vedoucím pracovníkům ve školství
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Termín:
3. 11. 2008 od 9:00 do 13:00 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, Brno
Lektor:
Ing. Olga Hanzlová, lektorka Svazu účetních a Komory auditorů
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:
20. 10. 2008
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UMĚNÍ A KULTURA
V Ý T VA R N É S E M I N Á Ř E
Obsah:
Cyklus výtvarných seminářů, který bude rozdělen do tří zájmových okruhů:
1. seminář:
vitráže I. (šperky, spony, náušnice)
2. seminář:
vitráže II. (zrcadla)
3. seminář:
smalt (šperky, knoflíky, cedulky)
Určeno komu:
všem pedagogům se zájmem o výtvarnou výchovu
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Termíny konání:
1. seminář
3. 10. 2008, vždy od 14,00 do 18,00 hod.
2. seminář
10. 10. 2008
3. seminář
17. 10. 2008
Místo konání:
ZŠ Krásného 24, Brno
Lektorka:
Jaroslava Zapletalová
Kurzovné:
900 Kč za celý cyklus
350 Kč za jednotlivý seminář
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Jana Žáčková, e-mail: zackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

V Ý T VA R N É T E C H N I K Y I .
Obsah:
Seznámení s technikami, metodickým materiálem, využití techniky: dekoláž, koláž, voňavé obrázky,
textil, muchláž (papír, gáza)
Tento seminář v termínu 6. 10. 2008 je již plně obsazen.

V Ý T VA R N É T E C H N I K Y I I .
Obsah:
Seznámení s technikami, metodickým materiálem, využití techniky: obyčejné předměty (asambláž),
technika prostorové tvorby (kukly, polštáře, krabičky), barevné kameny, listí, kolíčky
Určeno komu:
učitelům MŠ, ŠD, 1. stupně ZŠ
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Termín konání:
20. 10. 2008 od 14,00 do 17,00 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, výtvarná dílna v přízemí
Lektorka:
Ing. arch. Jana Vašíčková
Kurzovné:
350 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Jana Žáčková, e-mail: zackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
Uzávěrka přihlášek: 15. 10. 2008
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V Ý T VA R N É T E C H N I K Y I I I .
Obsah:
Určeno komu:
Číslo akreditace:
Termín konání:
Místo konání:
Lektorka:
Kurzovné:
Kontakt:

Mozaika jako dárek
učitelům MŠ, ŠD, 1. st. ZŠ
28 210/2006-25-629
3. 11 .2008 od 14:00 – 17:00 hod.
SSŠ Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Tereza Žáčková
350 Kč
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Jana Žáčková, email zackova@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek: 25. 10. 2008

V Ý T VA R N É T E C H N I K Y - N Á Z O R N Á E K O L O G I C K Á V Ý C H O VA
Obsah:
Tančící stoly: Proměny odpadových materiálů podle ročních období a svátečních příležitostí.
Rozmarná hra s barvami a tvary, líbezné drobnosti pro bystré hlavy a šikovné ruce. Originální dárky
a dekorace, kolekce zajímavostí. Více než 100 ukázek a inspirací, výtvarná dílna, nácvik originálních
technik. Tematické zaměření podle aktuálního ročního období nebo sváteční příležitosti.
Vánoce v ekoateliéru: Proměny odpadových materiálů a přírodnin při přípravě kouzelných Vánoc.
Výroba dárků, balení dárků, mašle, stromečku, výroba přáníček, dekorace v interiéru, slavnostní
stolování, novinky.a čerstvé nápady pro přetváření odpadových materiálů a přírodnin při přípravě
kouzelných Vánoc. Na oba semináře si přineste s sebou nůžky.
Význam obou ekologických seminářů:
a) názorná ekologická výchova v praxi (sbírání a shromažďování odpadu, třídění odpadu, recyklace přetváření,využití)
b) nové techniky (zpestření výtvarné tvorby, obohacení programu)
c) nové pojetí (využitím známých technik s použitím jiných, tj. odpadových materiálů, získávání
nových podnětů a zkušeností)
d) terapeutické působení (neomezené množství výchozího materiálu = svoboda při výběru, stanovení
rozměru a počtu pokusů)
e) finanční úspora (nulové náklady na výchozí materiál i dozdobení)
f) pomoc přírodě - přímá účast na ochraně životního prostředí (redukováním odpadových materiálů
a omezením pořizování materiálů nových)
Určeno komu:
Učitelům ZŠ 1. stupně, učitelům ZŠ 2. stupně - výtvarná výchova, estetická
výchova, ekologická výchova, pracovní a rodinná výchova, učitelům MŠ, ZUŠ, zvláštních
a speciálních škol, pedagogům SŠ, SOU, speciálním pedagogům, studentům, vychovatele ŠD,
vedoucím zájmových kroužků, arteterapeutům, ergoterapeutům, kulturní referentům, pracovníkům
dětských domovů, domovů mládeže, domovům důchodců a sociálních center a dalším zájemcům příznivcům moderních ručních prací a netradičních výtvarných technik
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Termíny konání:
Tančící stoly:
10. 11. 2008 od 8:30 do 12:00 hod.
Vánoce v ekoateliéru:
10. 11. 2008 od 14:00 do 17:30 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, výtvarná dílna v přízemí
Lektoři:
Jitka Horová, pedagožka, výtvarnice, zakladatelka ateliéru ekologického výtvarnictví v Karlových
Varech, autorka projektu EKOATELIÉR - výtvarné proměny odpadových materiálů, lektorka
odborných seminářů, stálá spolupracovnice časopisu Praktická žena, odborná lektorka výtvarné dílny
Ekoateliér v SOS dětské vesničce, autorka odborných publikací EKOATELIÉR
Oldřich Hora, pedagog, výtvarník, odborné semináře pro pedagogy - učitelky MŠ; učitele ZŠ
(výtvarná výchova, rodinná výchova); učitele ZUŠ,vychovatele (školní kluby a družiny, dětské
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domovy, DDM); vedoucí dětských organizací; terapeuty v ÚSP, domovech důchodců, léčebnách
(arteterapie,ergoterapie); odborné lektory volnočasových aktivit (kluby, mateřská centra); veřejnost příznivce ručních prací a netradičních výtvarných technik.
Kurzovné:
500 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Jana Žáčková, e-mail: zackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2008
Poznámka:
Do přihlášky napište, zda se hlásíte na dopoledne nebo odpoledne.

PRŮŘEZ ZÁKLADY KERAMIKY V TEORII I PRAXI
Obsah:
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
Určeno komu:
učitelům MŠ, ZŠ, ŠD, ZUŠ, vedoucím kroužků, začátečníkům a pokročilým
Číslo akreditace:
3513/2008-25-63
Termín konání:
celý cyklus je rozvržen na 2 víkendové dny
14. a 15. 11. 2008 a 5. a 6. 12. 2008
vždy od 9:00 do 17:00 s polední přestávkou
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, výtvarná dílna v přízemí
Lektorka:
Bc. Olga Hořavová
Kurzovné:
1.700 Kč za celý cyklus
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Jana Žáčková, e-mail: zackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
Uzávěrka přihlášek: 7. listopadu 2008

V Ý T VA R N É T E C H N I K Y: V Á N O Č N Í O Z D O B Y PA P Í R O V É A T E X T I L N Í
Obsah:
návrh, příprava a vlastní tvoření papírových a textilních ozdob
Určeno:
učitelům MŠ, ŠD., 1. stupně, výtvar. kroužkům
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Termín konání:
24. 11. 2008 od 14:00 do 17:00 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektorka:
Jana Žáčková
Přineste si s sebou fotografie vašich výzdob a vánočních ozdob. Také nůžky a psací potřeby.
Kurzovné
350 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pro,
Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Jana Žáčková, e-mail: zackova@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek: do 18. 11. 2008
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V Ý T VA R N É T E C H N I K Y: A D V E N T N Í A V Á N O Č N Í A R A N Ž M Á
Obsah:
ukázka profesionální tvorby zahradní architektky
Určeno:
učitelům MŠ, ŠD, 1. stupně, výtvar. kroužkům a ostatním zájemcům
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Termín konání:
2. 12. 2008 od 14:00 do 17:00 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektorka:
Jaroslava Fadrná
Přineste si s sebou fotoaparáty a peníze, budete-li si chtít na místě zakoupit drobnou přízdobu, a psací
potřeby.
Kurzovné:
400 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Jana Žáčková, e-mail: zackova@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek: do 22. 11. 2008

V Ý T VA R N É T E C H N I K Y: S L A M Ě N É O Z D O B Y
Obsah:
příprava návrhu, ukázky vlastní tvoření slaměných ozdob.
Určeno:
učitelům MŠ, ŠD., 1. stupně, výtvar. kroužkům
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Termín konání:
8. 12. 2008 od 14:00 do 17:00 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektorka:
Ing.arch. Jana Vašíčková
Přineste si s sebou nůžky.
Kurzovné:
350 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Jana Žáčková, e-mail: zackova@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek: do 20. 11. 2008

KERAMICKÉ SEMINÁŘE : KERAMIKA A PROUTÍ O VÁNOCÍCH
Přijďte si udělat něco pro radost sobě i svým nejbližším!
Obsah:
Během dvou víkendových dnů budete mít možnost si vymodelovat a naglazovat keramické výrobky
a vyrobit si vánoční vitráž.
Určeno komu:
Seminář je určen pro všechny příznivce keramiky (začátečníky i pokročilé),
kteří se chtějí seznámit i s oplétání keramiky.
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Lektorka:
Jaroslava Zapletalová
Termín konání:
1. část
29. 11. 2008 od 10:00 do 17:00 hod.
MODELOVÁNÍ A DEKOROVÁNÍ KERAMIKY
Výrobky modelované z ruky s vánoční tematikou inspirativní pro vaši práci v keramické dílně, ale
i pro vaši radost na vánoční stůl (využití forem, šablon a fantazie), keramický andílek 100x jinak,
vánoční mísa opletená proutím, malé překvapení pro všechny.
2. část:
7. 10. 2008 od 10:00 do 17:00 hod.
GLAZOVÁNÍ A DEKOROVÁNÍ VÝROBKŮ, OPLÉTÁNÍ KERAMICKÉ VÁNOČNÍ MÍSY
Naglazování vypálených výrobků za použití bezolovnatých i uměleckých glazur, k dispozici šest
druhů hlín, glazury, barvítka, engoby,výpal a přežah. Pomůcky na oplétání.
Místo konání:
ZŠ Krásného 24, v Brně, (tram. č. 8 z hlavního nádraží směr Líšeň)

30
S sebou si vezměte keramické pomůcky (pokud máte), převlečení, přezůvky.
Kurzovné:
1.000 Kč (oba semináře)
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Jana Žáčková, e-mail: zackova@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek: 18. 11. 2008 – 1. část
22. 11. 2008 – 2. část
Vánoční kurz pořádáme záměrně již v listopadu, abyste vánoční keramické nápady mohli použít při
práci s dětmi ve vašich dílnách.
Upozornění:
Vzhledem k tomu, že je počet míst omezen, neotálejte se svou přihláškou.
Přihláška je na konci každého měsíčníku www.sssbrno.cz.

V Y U Ž I T Í RY T M U J A K O P R O S T Ř E D K U Z K L I D N Ě N Í
HYPERAKTIVNÍCH DĚTÍ
Obsah:
Neklidných a hyperaktivních dětí je v každém kolektivu několik. Cílem semináře je naučit se jim
pomoci začlenit se, prožít úspěch, pocit vlastní důležitosti. Prostřednictvím jednoduchých her
a motorických technik se učitelé a vychovatelé naučí rozvíjet schopnost pracovat v kolektivu,
soustředit se a nerušit své okolí. Jak navodit u dítěte okamžik soustředění, jak prodlužovat dobu
udržení pozornosti, jak pěstovat prostorovou a sluchovou orientaci, jak stimulovat dítě k dalším
činnostem, to vše jsou otázky, na které na semináři dostanete odpověď. Lektorka využívá rytmických
prvků, zvuků, pohybových aktivit a pro děti atraktivních pomůcek, které lze využít kdykoliv během
jakékoliv práce s kolektivem dětí. Výběr aktivit a činností je podložen mnohaletými zkušenostmi
z praxe
Určeno komu:
vyučujícím MŠ, 1.st. ZŠ, ŠD a školských zařízení pro tuto věkovou kategorii
Číslo akreditace:
7728/2008-25-187
Lektor:
PaedDr. Anna Velanová, ředitelka ZŠ s RVHV, metodička HV, lektorka
a autorka mnoha seminářů HV, lektorka České hudební společnosti,
recenzentka učebnic HV
Kurzovné:
700 Kč
Místo konání:
Sál ZŠ Krásného 24, Brno, Židenice (od nádraží směrem pod viadukt
tramvaj č. 8 a 10 na zastávku Krásného nebo autobus 45 a 75 ze Staré Osady
zastávka Podlomní)
Termín konání:
čtvrtek 30. 10. 2008 od 13:00 - 17:00 hod.
Poznámka:
Přezůvky nutné!
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ivo Prokeš, e-mail: prokes@sssbrno.cz, tel. 543 426 037.
Uzávěrka přihlášek: 24. 10. 2008

L I N E D A N C E S ( C O U N T RY TA N C E ) – P O K R A Č O V Á N Í C Y K L U
Obsah:
Vzhledem k velkému úspěchu březnového semináře pokračujeme další lekcí:
- nácvik taneční chůze a správného držení těla
- nácvik vnímání tanečního rytmu
- nácvik základních tanečních figur
- nácvik prostorové orientace
- nácvik jednoduchých tanců v různých tanečních formacích
Určeno komu:
učitelům MŠ, ZŠ, vychovatelům všech školských zařízení, zájmových
kroužků i dalším zájemcům
Číslo akreditace:
11 323/2007-25-252
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Termín konání:
Místo konání:
Lektorka:
Kurzovné:
Kontakt:

21. 10. 2008 od 14:30 do 17:00 hod.
bude upřesněno (Blansko)
Ivan Bartůněk, vedoucí souboru La Quadrila Brno
350 Kč
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Anna Skoupá, email skoupa@sssbrno.cz, tel. 516 410 973
Uzávěrka přihlášek: 16. 10. 2008

C O U N T RY TA N C E , L I N E D A N C E S , S K O T S K É A Ř E C K É TA N C E
Obsah:
Komplex tří seminářů zaměřených na výuku country tanců, line dances, skotských a řeckých tanců.
Získání správných tanečních návyků.
1. seminář zaměřený na výuku country tanců
2. seminář zaměřený na výuku line dances
3. seminář zaměřený na výuku skotských a řeckých tanců
• nácvik taneční chůze a správného držení těla
• nácvik přeměnného, poskočného a polkového kroku
• nácvik vnímání tanečního rytmu
• nácvik základních tanečních figur (zátočky, do-si-do, see saw, swing, průplet a další
• nácvik prostorové orientace
• nácvik jednoduchých tanců v různých tanečních formacích - velký kruh, malé kroužky, malá
a velká čtverylka, řady, zástupy
Určeno komu:
učitelům tělesné výchovy, mimoškolní výchovy, vychovatelům DM a všem,
kteří mají o tyto tance zájem
Číslo akreditace:
23 425/2006-25-47
Termíny:
4. 11. 2008 od 14:00 do 18:00 hod. – 1. část
11. 11. 2008 od 14:00 do 18:00 hod. – 2. část
18. 11. 2008 od 14:00 do 18:00 hod. – 3. část
Místo konání:
tělocvična SSŠ Brno, Hybešova 15, Brno
Lektor:
Ivan Bartůněk, choreograf, caller a vedoucí velice úspěšného tanečního country souboru La
Quadrilla Brno. Aktivně spolupracuje s asociací dětských tanečních country souborů jako lektor mnoha seminářů
a porotce na tanečních soutěžích. Je autorem celé řady materiálů obsahujících popisy country, skotských,
řeckých a line dances.

Kurzovné:
1.050 Kč – je možné se hlásit i na jednotlivé části za 350 Kč, ale osvědčení
získají pouze absolventi všech tří částí
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: 24. 10. 2008
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»

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Z PROJEKTŮ
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:
pedagogickým pracovníkům všech druhů škol
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Termíny konání:
1. část - pondělí 13. 11. 2008 od 9:00 do 16:00 hod.
2. část - úterý 14. 11. 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: 3. 11. 2008

»

OSTATNÍ AKCE, MIMOŘÁDNÉ NABÍDKY
Č L O V Ě K A Z D R AV Í – R A C I O N Á L N Í V Ý Ž I VA
Obsah:
Seminář zaměřený na pochopení základních principů racionální výživy (průřezové téma ŠVP „Člověk
a zdraví“)
1. část( pro nechemiky)
- základní biochemické procesy v těle
- vzájemné vztahy metabolismu živin
- metabolismus vitamínů a minerálních látek
- úloha vody
2. část
- vývoj stravování v Evropě
- alternativní způsoby výživy
- výživová pyramida
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- výživová doporučení a doporučení WHO
- aditiva
- potravinové doplňky
3. část
- základní energetická potřeba člověka
- výpočet energetické potřeby
- základní diety
- ukázky jídelníčků a jejich hodnocení
- sestavení jídelníčku
Určeno komu:
všem pedagogickým pracovníkům
Číslo akreditace:
3513/2008-25-63
Termíny:
08.10.2008
13,00 - 17,00 - 1.část
22. 10. 2008 13,00 - 17,00 - 2.část
12.11.2008
13,00 - 17,00 - 3.část
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Lektor:
RNDr. Jaroslav Odstrčil (autor učebnic chemie pro střední zdravotní školy)
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: 7. 10. 2008

MODELOVÉ ŘEŠENÍ ŠIKANY
Obsah:
Formou přednášky, modelových situací a diskusí s využitím aktivních didaktických metod, technik
sociálního učení, psychologického tréninku a dalších aktivačních metod (včetně skupinové dynamiky)
se budeme snažit více prohloubit znalosti a informovanost u účastníků kurzu v problematice
šikanování.
Kurz bude obsahovat více modelových situací, kazuistik, dále zde budou prezentovány
arteterapeutické a dramatické techniky včetně účelu a etických problémů použití těchto technik.
Účastníci získají další katalog technik, kterými mohou ovlivnit vztahy v kolektivech, kterých budou
moci užít při běžné praxi.
6 hodin teorie a 14 hodin praktická část
• Šikana - tři praktické pohledy
• Výsledky výzkumu šikany z hlediska pásma „Mapování třídních vztahů na školách“
• Komplexní prevence šikany
• Rozehřívací techniky - katalog - budou prezentovány částečně zážitkově a částečně s popisem
(včetně odkazů na literaturu). Součástí prezentace techniky bude vždy i upozornění na vhodné
použití i možná úskalí.
• Psychohry - katalog
• Arteterapeutické techniky - práce s výtvarnými technikami
• Strom třídního kolektivu
• Charakteristika třídního kolektivu, rozdělení rolí ve třídním kolektivu
• Rozpoznání a charakteristika jednotlivých rolí v kolektivu, kazuistika
• Role oběti - charakteristika, role agresora - charakteristika, ostatní role ve třídním kolektivu
• Modelové situace, rozbor modelových situací
• Postoj pedagoga k šikaně ve třídě
• Konflikty a jejich řešení
• Zvláštnosti u dětí a mládeže
• Práce s dramatickými technikami
Určeno komu:
výchovným poradcům, učitelům ZŠ a víceletých gymnázií
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
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Termíny konání:

16. 10. 2008
8:00 – 16:00 hod.
17. 10. 2008
8:00 – 16:00 hod
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Renata Ježková
Kurzovné:
1.600 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. 10. 2008

KLIMA TŘÍDY
Vhodné pro celý pedagogický sbor jedné školy.
Mapování třídních vztahů na školách, komplexní prevence šikany, rozpoznání příznaků šikany, možná
úskalí. Rozpoznání a charakteristika jednotlivých rolí v kolektivu, kasuistika. Role oběti charakteristika, role agresora - charakteristika, ostatní role ve třídním kolektivu. Postoj pedagoga
k šikaně ve třídě, konflikty a jejich řešení v rámci platné legislativy.
Akreditace MŠMT ČR č. 4484/2007-25-99
Místo:
semináře jsou organizovány přímo ve škole, která má o seminář zájem
Termín:
po vzájemné dohodě
Lektor:
Mgr. Renata Ježková, etoped zabývající se problematikou prevence
a řešením patolog. jevů
Čas:
8 hodinový seminář (je možné se domluvit na 2x odpolední nebo 1x celodenní akce)
Kurzovné:
8.500 Kč (max. počet účastníků 30, cena nezahrnuje dopravu lektora)
Přihlášky zasílejte na adresu: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání ped. pracovníků
Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno nebo e-mailem: pospisilova@sssbrno.cz, případné dotazy na č. tel.:
543 426 029

T V O R B A A A N A L Ý Z A V Ý S L E D K Ů V Z D Ě L Á VA C Í C H T E S T Ů
Obsah:
• Didaktické testy (DT): základní pojmy, vlastnosti požadované u DT, oblasti využitelnosti DT
• Co testujeme: Učivo a jeho charakteristiky. Cvičení: Vymezení testovaného učiva.
• Druhy testových úloh a doporučení pro jejich tvorbu. Cvičení: Návrh a redakce úloh.
• Plánování a konstrukce DT. Cvičení: Projekt testu vč. specifikace testu
• Analýza výsledků DT. Cvičení: Zpracování dat z uspořádané matice odpovědí na testové úlohy.
Seminář je založený na práci aktivními, zážitkovými metodami, vedoucími k osvojení dovedností
okamžitě použitelných v praxi. Důraz je kladen na následné reflexe - rozebírání postupů a vzniklých
situací. Cílem semináře je aby účastníci kurzu byli následně schopni :
• navrhnout, zadat, a vyhodnotit DT z předmětu, který vyučují.
• zjistit interpretovat vztah mezi výsledky DT a výsledky jiné techniky zjišťování výsledků výuky.
posoudit kvalitu DT ze stejného nebo podobného předmětu, který navrhl jeho kolega.
Určeno komu:
učitelům 2. stupně ZŠ, G a SOŠ
Číslo akreditace:
7728/2008-25-187
Termíny konání:
06. 11. 2008
9:00 – 15:00 hod. – 1. část
20. 11. 2008
9:00 – 15:00 hod. – 2. část
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Lektor:
Doc. Ing. Petr Bydžovský, CSc., PdF UK Praha
Kurzovné:
1.200 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
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Kontaktní osoba:
Ing. Hana Pospíšilová, e-mail: pospisilova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029.
Uzávěrka přihlášek: 24. 10. 2008

ŠKOLENÍ BOZP A PO PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ
Dovoluji si vás pozvat na školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky ve školství v rozsahu
odpovídajícím právním předpisům.
Účastníkům bude vydáno osvědčení o účasti.
Kdy:
ve čtvrtek 30. října 2008 od 10:00 do 15:00 hod.
Kde:
SSŠ Brno, Hybešova 15, aula
Kurzovné:
500 Kč - bude fakturováno
PŘIHLÁŠKY: zasílejte, prosím, výhradně e-mailem na adresu knapova@sssbrno.cz, nejpozději do
15. října 2008 (přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, titul účastníka, jeho datum narození,
fakturační adresu a IČO školy).

O D B O R N Á P Ř Í P R AVA P O Ž Á R N Í C H P R E V E N T I S T Ů
Seminář je určen pro pracovníky škol, kteří jsou pověřeni vykonáváním funkce požárního preventisty.
Účast je pro tyto pracovníky povinná vždy jednou za rok.
Účastníkům bude vystaveno osvědčení o účasti.
Kdy:
úterý 14. října 2008
Kde:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Čas:
9:00 h – 11:00 hod.
Kurzovné:
400, Kč
Lektor:
Hana Škorpíková
Účastníkům bude vystaveno potvrzení o účasti.
Přihlášky, prosím, zasílejte výhradně e-mailem na adresu: knapova@sssbrno.cz.
Kontakt:
Hana Knapová
Uzávěrka přihlášek:
7. října 2008

O D B O R N Á P Ř Í P R AVA P O Ž Á R N Í C H H L Í D E K
Seminář je určen pro pracovníky škol, kteří jsou pověřeni vykonáváním funkce požární hlídky.
Je povinné, aby se odborné přípravy zúčastnili všichni členové hlídky, a to vždy jednou za rok.
Kdy:
úterý 14. října 2008
Kde:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Čas:
11:30 – 13:30 hod.
Kurzovné:
450, Kč (cena celkem pro všechny členy hlídky)
Lektor:
Hana Škorpíková
NUTNÉ PŘINÉST S SEBOU: požární knihu – bude proveden zápis o účasti!!!
Přihlášky, prosím, zasílejte výhradně e-mailem na adresu: knapova@sssbrno.cz.
Kontakt:
Hana Knapová
Uzávěrka přihlášek:
7. října 2008
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P O Z V Á N K A N A X I I . V E L E T R H V Z D Ě L Á VA C Í N A B Í D K Y D O
B Ř E C L AV I
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pobočka
Břeclav, zve všechny zájemce na XII. veletrh vzdělávací nabídky pro žáky 2. stupně ZŠ a gymnázií.
Veletrh se koná ve velkém sále a vestibulu Domu školství, 17 listopadu 1a v Břeclavi ve dnech:
Úterý 21. 10. 2008 od 10:00 do 18:00 hod.
Středa 22. 10. 2008 od 09:00 do 17:00 hod.
Prezentace gymnázií, středních škol, SOŠ, odborných učilišť okresu Břeclav a dalších z celé Moravy.
Velmi atraktivní ukázky činnosti škol.
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P R O J E K T „ L E P Š Í S P R AV I T S Í Ť, N E Ž L I C H Y TAT RY B Y R U K A M A “
METODICKÁ A KONZULTANTSKÁ SÍŤ V JMK
Název operačního programu: OP RLZ
Číslo priority: 3.3
Název priority: Rozvoj celoživotního učení
Číslo opatření: 3.3.1
Název opatření: Zkvalitnění vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj
podpůrných systémů vzdělávání
Číslo programu podpory: 15.B
Název programu podpory: Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a pracovníků ve školství
Na podzim roku 2006 zahájilo SSŠ Brno práci na projektu, který si kladl za cíl zkvalitnit
a zprofesionalizovat metodickou podporu, konzultantské služby a lektorské zázemí v Jihomoravském
kraji.
Cílovou skupinou našeho projektu byli metodici, konzultanti a lektoři (učitelé, ředitelé škol, výchovní
poradci, poradenští pracovníci a další pedagogičtí pracovníci ve školství).
Projekt se skládal z pěti provázaných modulů. Nejobsáhlejším z hlediska účastníků byl modul
Metodik. V jeho rámci Středisko spolupracovalo se 100 metodiky, kteří se scházeli na pravidelných
schůzkách metodických kabinetů (utvořených na základě průřezových témat RVP), kde společně
diskutovali o problematice svého oboru a pracovali na výstupech s cílem podpořit své kolegy, předat
jim nové podněty pro jejich práci a podělit se s nimi o zkušenosti.
Vedle toho metodici procházeli vzdělávacími kurzy, které si kladly za cíl podpořit zejména jejich
komunikační dovednosti s ohledem na moderní metody komunikace a znalosti o aktuálních tématech
každodenní praxe škol. V průběhu projektu vzniklo na 260 stran metodických materiálů, které budou
zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím diskusního fóra forum.jmskoly.cz , jehož ostrý provoz bude
spuštěn během podzimu 2008 a rovněž budou v elektronické podobě rozeslány na všechny základní
a střední školy JmK. SSŠ Brno ve spolupráci s účastníky projektu akreditovalo 25 nových
vzdělávacích programů vycházejících z aktuálních potřeb pedagogických pracovníků.
Další modul Konzultant byl věnován rozsáhlému vzdělávání 13 konzultantů, kteří jsou již nyní
schopni školám nabídnout profesionální a kvalitní konzultační služby např. v oblasti tvorby
kurikulárních dokumentů, moderování a facilitování diskuzí, sebehodnocení školy ad.
V rámci dalšího modulu Lektor bylo proškoleno 19 nových lektorů pro potřeby lektorování nových
akreditovaných kurzů DVPP, z nichž některé byly v rámci projektu odpilotovány a všechny jsou nyní
zařazeny do standardní nabídky vzdělávání SSŠ Brno.
Modul Moderní komunikace procházel napříč všemi ostatními moduly a vytvářel zázemí pro
technické zabezpečení aktivit probíhající v oblasti ICT. Mj. bylo vytvořeno diskusní fórum pro
účastníky projektu, které se vbrzku stane přístupné odborné veřejnosti.
V červnu 2008 podalo SSŠ Brno v rámci 1. výzvy OP VK prioritní osa č. 1 Počáteční vzdělávání,
oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení žádost o přidělení dotace na
projekt Rozvoj DVPP a sítě metodické podpory v JmK, kterým by chtělo navázat na práci předchozích
tří let.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem Č
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NABÍDKA ODDĚLENÍ ŠKOLNÍCH ZÁJEZDŮ
Nabídka pobytových míst pro lyžařské kurzy 2008-2009
Vážení kolegové,
jako každý rok, i letos jsme pro vás připravili na zimní sezónu 2008-09 pobyty pro lyžařské kurzy ve
vyzkoušených a osvědčených rekreačních zařízeních v oblíbených zimních střediscích, ale i některé
novinky. Jsme schopni zajistit pobyty i na jiných zařízeních, která v této nabídce neuvádíme, popř.
vytíženou dopravu na pobyty, které jste si zajistili sami. Věříme, že tímto bude naše nabídka
zajímavější a že Vás zaujme.

JESENÍKY
Praděd
Lyžařský areál Praděd má nejlepší sněhové podmínky v celé republice. Relativní jistota sněhu je zde i při
nepříznivých klimatických podmínkách od začátku prosince do konce dubna. Je zde v provozu 6 vleků se svahy
různé náročnosti. Platí se časovými permanentkami. Pro skupiny sleva.
1/ Chata BARBORKA - je položena na jižním svahu hory Praděd, k nejbližšímu vleku je asi 100 metrů.
Pokoje jsou dvou až šestilůžkové s umývadlem, sociální zařízení je na chodbách.
Volné termíny a cena pobytu: do Vánoc 2008 a od 11. 4. 2009: 1.960 Kč za týdenní pobyt

2/ Chata SABINKA – NOVINKA!!!
Chata je postavena přímo u točny autobusů na Pradědu u hotelu Ovčárna. Jedná se o nově
postavenou chatu v kategorii turist. Ubytování je ve dvoulůžkových až osmilůžkových pokojích se soc.
zařízením. Celková kapacita chaty je až 100 lůžek. Lyžařské vleky jsou v bezprostřední blízkosti.
Cena týdenního pobytu je v sezoně od 11. 1. do 11. 4. 2009: 2.520 Kč,
v mimosezoně (prosinec a od 11. 4. 2009: 1.960 Kč

Karlov pod Pradědem
Horská obec Karlov pod Pradědem je položena v 6 km dlouhém údolí, na jehož severním svahu je v provozu
až 12 vleků pro různě vyspělé lyžaře od začátečníků až po pokročilé. Všechny vleky se platí bodovým
systémem, od loňské sezóny dochází k sjednocování bodových jízdenek, ceny jsou podle délky vleku. Některé
svahy mají umělé zasněžování. Výhodou střediska je snadná dosažitelnost Pradědu linkovým autobusem při
nedostatku sněhu.
3/ Pension „SOLITER“ – nachází se na jižním svahu v centru obce, kapacita do 90 lůžek, převážně
třílůžkové pokoje s možností přistýlky, některé se sociálním zařízením, jinak sociální zařízení na chodbě.
Lyžařské vleky asi 150 m od pensionu.

Cena týdenního pobytu s plnou penzí: únor 2.730 Kč leden, březen možnost slevy
4/ Chata „ZÁTIŠÍ“ – kapacita 58 lůžek ve dvou propojených budovách, ve 2-5ti lůžkových pokojích
s umyvadlem s teplou vodou, sociální zařízení na chodbách. Chata se nachází na horním konci Karlova přímo
pod vlekem, tento svah je nejnáročnější a nejdelší v Karlově a je vhodný pro pokročilejší lyžaře. Méně náročné
lyžařské svahy jsou do vzdálenosti 500 metrů.

Cena týdenního pobytu: 2.310 Kč, od 15. března 2.100 Kč

BESKYDY
5/ Penzion „ROZPITÉ“, Dolní Bečva
Jedná se o komfortní rekreační zařízení v uzavřeném údolí nad vesnicí Dolní Bečva, pod horou Radhošť.
Ubytování je v pěkně vybavených dvou až šestilůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Celková
kapacita penzionu je až 90 lůžek. Sauna, dostatek společenských prostor. Lyžování je zajištěno na Pustevnách.
Lyžařské středisko Pustevny je nejrozsáhlejší a nejznámější středisko v Beskydech. Zahrnuje dlouhou lanovku
a několik vleků různé náročnosti. Pro naše zákazníky dohodnuta exkluzivní cena lyžařské permanentky, za
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pětidenní lyžování zaplatíte pouze 950 Kč (plná cena 1.400 Kč). Od hotelu „Rozpité“ jezdí denně skibus,
který skupiny nad 30 osob dopraví zdarma až k vlekům.
I přes vysoký standard jsou ceny velmi zajímavé:

Cena týdenního pobytu: leden a od 14. 3. 2009: ZŠ 2.100 Kč, SŠ 2.380 Kč
1. 2. – 14. 3.: ZŠ 2.240 Kč, SŠ 2.520 Kč.

6/ Chata „SOLÁŇ“, Velké Karlovice
Horská chata Soláň se nachází v malebném prostředí Valašska, asi 1 kilometr pod hřebenem Soláně při silnici
z Velkých Karlovic do Rožnova pod Radhoštěm. Chata nabízí ubytování převážně ve 4lůžkových pokojích,
vybavených umyvadlem s teplou vodou. Kompletní sociální zařízení je na chodbě. Celková kapacita chaty je 48
lůžek, dalších 6 lůžek je v přístavbě s kompletním sociálním zařízením. V přízemí chaty je výčep a jídelna, která
slouží rovněž jako společenská místnost. Lyžování je možné v méně náročném středisku Moravia, sem jezdí od
chaty pravidelný skibus podle jízdního řádu, který je v ceně lyžování a doveze vás až k vlekům. Tento areál má
umělé zasněžování. Cena pětidenní permanentky je pro hosty chaty Soláň 650 Kč, šestidenní 750 Kč. Pro
náročnější lyžaře je možnost lyžování v areálu Soláňka, vzdáleném asi 500 metrů od chaty.

Volné termíny pouze 3. 1. – 11. 1. 2009, dále od 28. 2. do 21. 3. 2009
Cena týdenního pobytu: ZŠ 2.100 Kč, SŠ 2.240 Kč.

7/ Chata „TŘEŠTÍK“, Horní Bečva – NOVINKA!!!
Horská chata Třeštík se nachází v malebném prostředí Javorníků, při hlavní silnici z Rožnova na Slovensko nad
obcí Horní Bečva, asi 1 kilometr před státní hranicí se Slovenskem. Stará stylová horská chata prošla
rekonstrukcí, je nově zařízena. Ubytování je ve vícelůžkových pokojích s umyvadlem s teplou vodou, pro
pedagogický doprovod jsou zde tři dvoulůžkové pokoje s kompletním sociálním zařízením, jinak je nové sociální
zařízení na chodbách. Kapacita chaty je až 50 lůžek. Stravování je zajištěno v samostatné jídelně, která slouží
i jako společenská místnost pro hry, přednášky atd., mimo ni je v chatě ještě restaurace. Lyžařský výcvik probíhá
na 600 metrů dlouhém vleku střední náročnosti, jehož dolní stanice je vzdálená asi 150 metrů od chaty.
Orientační cena celodenní permanentky je cca 160 Kč.

Cena týdenního pobytu je pro ZŠ 2.030 Kč, pro SŠ 2.380 Kč.

KRKONOŠE
8/ Hotel „ÚPA“ ve Velké Úpě
se nachází asi 50 metrů od nejdelší sedačkové lanovky v celém středisku – 1,5 km dlouhé lanovky na Portášky.
Nabízí turistické ubytování ve 3 – 7 lůžkových pokojích. Celková kapacita je max. 45 lůžek. Stravování je
zajištěno 4x denně (svačiny), pitný režim po celý den. V hotelu je velká společenská místnost pro večerní
program. V přilehlém lyžařském areálu i večerní lyžování. Celý areál je uměle zasněžován, takže je zde jistota
lyžování i při nedostatku přírodního sněhu. Orientační cena skipasu na 6 dnů pro skupiny je 2.000 Kč.

Cena týdenního pobytu: 2.310 Kč.
Současně nabízíme pro učitele kurz „Zdravotnické minimum pro pedagogy“, dále montáž
a seřízení lyžařského vázání se slevou.
Všechny pobyty jsou zajištěny na 7 nocí (nástupní dny jsou sobota) s plnou penzí, strava 3x
denně, pokud není uvedeno jinak. K pobytům zajistíme po dohodě i dopravu, podle možnosti
vytíženou.
Objednávky zasílejte co nejdříve na naši výše uvedenou adresu. Doporučujeme termín předem
telefonicky dohodnout a zarezervovat si ho.
Vítězslav Zbořil
e-mail: zboril@sssbrno.cz

IČ 60555980

tel: 543 426 042
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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

