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KONTAKTY STŘEDISKA SLUŽEB ŠKOLÁM
BRNO
Doručovací adresa:

Funkce

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno,
IČO: 60555980, DIČ: CZ60555980
Jméno
Telefon
E-mail

Ředitel
Mgr. Jan Juřík
Zástupce ředitele, vedoucí
Radovan Mrkva
oddělení služeb a provozu
Vedoucí oddělení vzdělávání PaedDr. Věra Hlavsová
a projektů
Asistentka ředitele
Naďa Zhořová
Fax
Vrátnice, spojovatelka
ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PROJEKTŮ
Mgr. Ludmila Jarošová
Brno
Hybešova 15
Bc. Hana Knapová
Mgr. Marek Lauermann
Mgr. Zuzana Burešová
Bc. Marta Popelářová, DiS.
Ing. Hana Pospíšilová
Mgr. Ivo Prokeš
Mgr. Ivana Smejkalová
PhDr. Zuzana Sniegoňová
Jana Žáčková
Anna Skoupá
Blansko
náměstí Svobody 2
Mgr. Ludmila Ratajská
Břeclav
17. listopadu 1a
Bc. Michal Slezák
Vyškov
Brněnská 7
ODDĚLENÍ SLUŽEB
Informatika
Zdeněk Valíček
Ing. Daniel Susík
Bc. Hana Knapová
(MS Select)
Opravy a revize elektroniky
Milan Pospíšil
Ladění klavírů
Pavel David
Mzdy a účetnictví
Taťána Šmoldasová
Libuše Michurová
Miroslava Floriánová
Ing. Hana Bartlová
Evidence volných míst
Zora Medková
Účetnictví DVPP
Margita Portová
Majetek
Yveta Veselá
Dana Koláčková
Školní výlety
Vítězslav Zbořil
Milana Klvaňová
FAX - školní výlety
Dana Koláčková
(účetnictví školních výletů)

543 426 050
543 426 055

jurik@sssbrno.cz
mrkva@sssbrno.cz

543 426 030
739 314 093
543 426 058
543 426 057
543 426 011

hlavsova@sssbrno.cz
zhorova@ssbrno.cz

543 426 028
543 426 026
543 426 031
543 426 044
543 426 046
543 426 029
543 426 037
543 426 047
543 426 045
543 426 036
516 410 973

jarosova@sssbrno.cz
knapova@sssbrno.cz
lauermann@sssbrno.cz
buresova@sssbrno.cz
popelarova@sssbrno.cz
pospisilova@sssbrno.cz
prokes@sssbrno.cz
smejkalova@sssbrno.cz
sniegonova@sssbrno.cz
zackova@sssbrno.cz
skoupa@sssbrno.cz

519 330 441

ratajska@sssbrno.cz

517 334 131

slezak@sssbrno.cz

543 426 040
543 426 054
543 426 026

valicek@sssbrno.cz
susik@sssbrno.cz
knapova@sssbrno.cz

543 426 022
546 212 122
543 426 035
543 426 034
543 426 024
543 426 025
543 426 033
543 426 053
543 426 039
543 426 038
543 426 041
543 426 042
543 426 043
543 426 038

pospisil@sssbrno.cz
david@sssbrno.cz
smoldasova@sssbrno.cz
michurova@sssbrno.cz
florianova@sssbrno.cz
bartlova@sssbrno.cz
medkova@sssbrno.cz
portova@sssbrno.cz
vesela@sssbrno.cz
kolackova@sssbrno.cz
zboril@sssbrno.cz
klvanova@sssbrno.cz
kolackova@sssbrno.cz
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VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
při příležitosti začátku nového roku 2009 Vám přejeme vše dobré v osobním životě,
pevné zdraví a mnoho úspěchů ve Vaší činnosti.
Pracovníci oddělení vzdělávání Střediska služeb školám a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Vám připravili nové vzdělávací programy,
z nichž některé Vám nabízíme v našem lednovém „Měsíčníku“. V nebližších dnech
bude následovat dlouhodobá nabídka vzdělávacích akcí na 2. pololetí tohoto
školního roku.
Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a těšíme se na další v roce 2009.
Za kolektiv pracovníků Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Brno
PaedDr. Věra Hlavsová
vedoucí oddělení vzdělávání a projektů

Mgr. Jan Juřík
ředitel organizace

»

CIZÍ JAZYK A LITERATURA
P H O N O L O G I C A L A N D P H O N E M I C AWA R E N E S S I N E N L I S H
LANGUAGE LESSONS
Obsah:
SSŠ Brno nabízí seminář, který seznámí účastníky s novými trendy ve výuce anglického jazyka na
základních školách. Cílem semináře je rozšíření vědomostí učitelů základních škol týkajících se
problematiky sluchové diferencie v mateřském a cizím jazyce, se zaměřením na oblasti fonologického
a fonemického uvědomění. Výzkumy ukazují, že schopnost správné sluchové diferenciace
jednotlivých fonémů jazyka je základním předpokladem pro správné rozlišování a přesné tvoření
každé jednotlivé hlásky daného jazyka, a pokud je tato schopnost narušena nebo není dostatečně
vyvinuta, dochází pak k problémům se zapamatováním si zvukové podoby jednotlivých slov a jejich
správnou artikulací, což se projevují nejen v mluvené, ale i psané podobě jazyka. Proto je důležité
věnovat rozvoji sluchové diferenciace, především fonologického a fonematického uvědomění,
pozornost již od samého počátku seznamování se s novým jazykem.
Určeno komu:
učitelům 1. a 2. stupně ZŠ
Číslo akreditace:
12 627/2008-25
Termín konání:
úterý 20. ledna 2009 od 14:00 do cca 17:30 hod.
Místo konání:
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, učebna č. 209
Lektorka:
Mgr. Radka Mlýnková
Kurzovné:
450 Kč
Kontaktní adresa:
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. ledna 2009
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A K T I V I T Y A H RY P R O V Ý U K U A N G L I C K É H O J A Z Y K A N A Z Š
Obsah:
Cílem semináře je rozšíření vědomosti učitelů základních škol týkajících se možností využití
nejrůznějších praktických aktivit a her ve výuce anglického jazyka a předložení konkrétních návodů a
tipů, jak dané aktivity vhodně zařazovat do běžných hodin anglického jazyka ve třídách základních
škol.
Seminář bude rozdělen do dvou bloků. První blok bude mít hodinovou dotaci čtyř vyučovacích hodin,
v této části bude účastníkům semináře představena metoda Total Physical Response, a to jak
z teoretického tak praktického hlediska. Účastníci semináře budou mít možnost si prakticky vyzkoušet
všechny předkládané aktivity a hry.
Druhý blok semináře, který bude mít také hodinovou dotaci čtyř vyučovacích hodin, bude zaměřen na
seznámení účastníků semináře s Multisensoriálním přístupem ve výuce anglického jazyka
a možnostmi a metodami rozvoje fonemického a fonologického uvědomění a fonematického sluchu
v anglickém jazyce. Účastníci si budou moci opět prakticky vyzkoušet všechny předkládané aktivity,
celý seminář bude veden v duchu zážitkové pedagogiky.
Určeno komu:
Seminář je určen primárně pro učitele 1. stupně základních škol, kteří vyučují
anglický jazyk na 1.stupni ZŠ, ale přínosný bude zajisté i pro učitele anglického jazyka v nižších
ročnících 2. stupně ZŠ. Požadovaná vstupní úroveň znalosti anglického jazyka je minimálně na úrovni
A2.
Číslo akreditace:
27 444/2007-25-604
Termíny konání:
ÚT 27. 1. 2009 od 14:00 do cca 17:30 hod. a
ÚT 03. 2. 2009 od 14:00 do cca 17:30 hod.
celková hodinová dotace 8 vyučovacích hodin
Místo konání:
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, učebna č. 209
Lektorka:
Mgr. Radka Mlýnková
Kurzovné:
700 Kč za obě části
Kontaktní adresa:
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. ledna 2009

S TO RY T E L L I N G
Obsah:
Storytelling je nový kurz paní Sylvie Dolákové, který nabídne práci s příběhem v hodinách anglického
jazyka. Učitelé se naučí několik pohádek a příběhů, kterými s dětmi procvičí strukturu vět tak, aby se
jim lépe pamatovaly. K tomu přispěje i pozitivní zážitek a další rozvíjející aktivity.
Hlavní cílem kurzu je poskytnout dostatek materiálů pro práci s dětmi pro učitele tak, aby věděli od
první lekce, co dělat, co říci, jak upoutat dětskou pozornost tak, aby děti spolupracovaly a soustředily
se na výuku, zkrátka jak udělat učení se AJ přitažlivé a poutavé.
Určeno komu:
Učitelům MŠ, 1. i 2. stupně ZŠ, jde využití literárních textů pro učitele
různých typů škol od MŠ po ZŠ
Číslo akreditace:
3889/2006-25-74
Termíny konání:
PÁ 23. 1. 2009 od 14:00 do cca 18:00 hod. - 1. část
PÁ 06. 2. 2009 od 14:00 do cca 18:00 hod. - 2. část
PÁ 20. 3. 2009 od 14:00 do cca 18:00 hod. - 3. část
PÁ 17. 4. 2009 od 14:00 do cca 18:00 hod. – 4. část
Místo konání:
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, učebna č. 209
Lektorka:
Mgr. Sylvia Doláková
Kurzovné:
1.000 Kč za všechny čtyři části
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
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Kontaktní osoba:
Mgr. Ludmila Jarošová, e-mail: jarosova@sssbrno.cz, tel. 543 426 028.
Uzávěrka přihlášek: 15. ledna 2009

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

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

Kurz pro mírně pokročilé:
U tohoto kurzu se předpokládá vstupní znalost účastníků podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky na úrovni A1, případně A2, cílem je prohloubení jejich znalostní úrovně, případně
přiblížení se úrovni o stupeň vyšší. Obsahem budou konverzační témata týkající se běžného života
a základní dorozumění. (Připomenutí základních komunikačních frází, správné užití číslovek
a určování času, nakupování, placení, obchody, jídlo, cestování), bude-li se vstupní úroveň
frekventantů blížit spíše A2, bude obsah přiblížen spíše náročnějším tématům (rodina, zaměstnání,
bydlení, volný čas, kultura, sport, počasí).
Určeno komu:
pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ neaprobovaným v AJ
Číslo akreditace:
23 066/2007-25-489
Místo konání:
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, učebny budou upřesněny
Lektor:
bude upřesněn
Kurzovné:
2.500 Kč za každý běh
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
PaedDr. Zuzana Sniegoňová, e-mail: sniegonova@sssbrno.cz., tel.:
543 426 045
Uzávěrka přihlášek: 25. ledna 2009

TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
Kurz je určen pro všechny pedagogy, kteří jsou se svými znalostmi AJ na mírné úrovni, podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni A1. Náplní bude především práce
s nejrůznějšími konverzačními tématy v AJ.
Určeno komu:
všem pedagogickým pracovníkům, kteří si potřebují doplnit konverzaci v AJ
Číslo akreditace:
15 887/2007-25-371
Termín konání:
23. - 27. 2. 2008 (jarní prázdniny), vždy od 8:30 do cca 15:30 hod. (celkem
35 vyučovacích hodin, každý den bude 7 vyuč. hodin)
Místo konání:
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Lektor:
bude upřesněn
Kurzovné:
2.500 Kč (lze hradit v hotovosti oproti příjmovému dokladu nebo bude
vystavena faktura po zahájení kurzu)
Kontaktní adresa:
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. února 2009
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FRANCOUZŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Obsah:
Kurz francouzštiny je koncipován na základě aktuálních potřeb znalosti cizích jazyků, přičemž je
kladen stále větší důraz na znalost i jiného cizího jazyka než anglického. A francouzština, úřední jazyk
několika zemí Evropy, mimo jiné jednací jazyk EU, se stává stále častější volbou našich pedagogů.
Zkušenost s jiným cizím jazykovým systémem a jinými způsoby práce s jazykem pedagogy jistě
obohatí. Vzhledem k předpokládané úrovni pokročilosti pedagogů jsme připravili jazykový kurz pro
začátečníky. V kurzu bude využívána učebnice autorky Marie Pravdové Le français pour vous, kterou
doprovází pracovní sešit a magnetofonová nahrávka s úvodními texty, poslechovými cvičeními
a cvičeními na francouzskou výslovnost.
Určeno komu:
všem pedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům, kteří mají zájem
alespoň částečně zvládnout druhý nejdůležitější jazyk EU
Číslo akreditace:
12 627/2008-25
Termín konání:
každé úterý od 3. února 2009 vždy od 15:30 do 17:00 hod., 60 vyuč. hodin
(30 vyuč. hodin v tomto šk.roce, 30 vyuč. hodin v novém šk. roce po velkých
prázdninách)
Místo konání:
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Lektorka:
Mgr. Naděžda Chajmová, absolventka FJ na FF UJEP Brno, dlouholetá
zkušenost s výukou FJ pro děti i dospělé
Kurzovné:
4.000 Kč za školní rok, lze platit i 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: 25. ledna 2009

»

MATEMATIKA
S P E C I F I C K É P O R U C H Y UČ E N Í V H O D I N Á C H M AT E M AT I K Y
Obsah:
Kurz pro pedagogické pracovníky, který se zabývá tematikou SPU v hodinách matematiky - vliv
dyslexie, dysgrafie, dysortografie a hlavně dyskalkulie na úspěšnost v hodinách matematiky.
1. Stručně o rozdělení SPU a SPCH
2. Úpravy vyučovacího procesu v předmětu matematika u dětí s dysgrafií, dysortografií, dyslexií formy práce, zohlednění, hodnocení, prověřování znalostí
3. Dyskalkulie
• Obecně o dyskalkulii
• Projevy dyskalkulie
• Rozdělení dyskalkulie
• Možnosti zohlednění a hodnocení
• Reedukace dyskalkulie
• Otázka přístupu učitele k žákovi s dyskalkulií a možnosti rodičů
Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům problematiku SPU v hodinách matematiky. Děti s SPU
vyžadují odlišný přístup nejen v hodinách českého nebo cizího jazyka, ale i v matematice. Významná
část semináře bude věnována dyskalkulii, projevům poruchy, formám zohlednění a reedukaci. Téma
semináře budou dokreslovat kazuistiky z praxe přednášejícího.
Určeno pro:
učitele matematiky na ZŠ
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Číslo akreditace:
Termín konání:
Místo konání:
Lektoři:
Kurzovné:
Kontakt:

7728/2008-25-187
19. 2. 2009 od 13:00 do 17:00 hod.
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Mgr. Renata Abrahamová
500 Kč
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: 30. ledna 2009

»

MATEŘSKÉ ŠKOLY - PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA
a 1. STUPĚŇ ZŠ
KRITÉRIA ŠKOLNÍ ZRALOSTI – ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Obsah:
Kurz pro pedagogické pracovníky je volným pokračováním kurzu, který se konal v listopadu tohoto
roku a je zaměřen na praktické ukázky a metodické postupy při systematickém vzdělávání dětí v MŠ
tak, aby byly rozvíjeny všechny oblasti schopností a dovedností dítěte potřebných k dobrému startu
v ZŠ.
1. metodika rozvoje grafomotorických dovedností - metoda obtahování, zásady práce s dítětem
2. metodika rozvoje sluchového vnímání - sluch. diferenciace, sluchová analýza a syntéza, sluchová
paměť...
3. metodika rozvoje zrakového vnímání - zraková diferenciace, zraková analýza a syntéza, zraková
paměť...
4 metodika rozvoje pravolevé orientace
5. metodika rozvoje matematických přestav- posloupnost, pojem číslo, určování z¨vztahů ve skupině,
logické myšlení
6. metodika rozvoje jazykové výchovy
7. metody vedoucí k vyšší koncentraci, práceschopnosti tvořivosti
Určeno komu:
učitelkám MŠ a 1, třídy ZŠ
Číslo akreditace:
11 323/2007-25-252
Lektor:
Mgr. Lenka Bínová
Termín konání:
19. 1. 2009
12,00 - 17,00 hodin
Místo konání:
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15
Kurzovné:
600 Kč
Kontaktní adresa:
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: 12. ledna 2009

KRITÉRIA ŠKOLNÍ ZRALOSTI – ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY B Ř E C L AV
Obsah:
Určeno komu:
Číslo akreditace:

viz výše
Seminář je určen pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ
11 323/2007-25-252
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Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní adresa:

15. 1. 2009 od 14:00
Dům školství Břeclav, učebna č. 201, 1. poschodí vlevo
Mgr. Lenka Bínová
400 Kč (hotově při prezenci)
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/fax: 519 330 441,
Uzávěrka přihlášek: 7. ledna 2009

R O Z V O J G R A F O M O TO R I C K Ý C H D O V E D N O S T Í , O D S T R A N Ě N Í
G R A F O M O TO R I C K Ý C H O B T Í Ž Í
Obsah:
Kurz pro pedagogické pracovníky, který je zaměřený na otázky týkající se rozvoje hrubé a jemné
motoriky v návaznosti na systematický rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění obtíží
spojených se psaním.
• Rozvoj hrubé motoriky
• Rozvoj jemné motoriky
• Metodika grafomotorických cvičení
• Odstraňování grafomotorických obtíží
• Dysgrafie
Bude probrána otázka prevence grafomotorických obtíží již v předškolním věku. Objasněna bude
problematika metodického vedení předškoláků v oblasti rozvoje grafomotoriky. Budou prezentovány
praktické ukázky rozvoje hrubé a jemné motoriky. V další části semináře budou účastníci semináře
informováni o otázce diagnostických kritérií dysgrafie, možných příčin vzniku, projevů a reedukace.
Určeno komu:
pro učitele MŠ a 1. st. ZŠ
Číslo akreditace:
23 066/2007-25-489
Termín konání:
10. 2. 2009 od 12:00 do 17:00 hod.
Místo konání:
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Lektor:
Mgr. Lenka Bínová
Kurzovné:
500 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: 30. ledna 2009

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:

učitelkám mateřských škol
10 889/2006-25-198
PaedDr. Hana Sedláčková, Mgr. Zora Syslová
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Kurzovné:
Místo konání:
Termín konání:

800 Kč
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Termíny budou přihlášeným paním učitelkám upřesněny, půjde o některý
pátek odpoledne a sobotu v únoru nebo březnu 2009.
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: Předběžné přihlášky zasílejte do konce ledna 2008.

D Ě T I A H R A N I C E – V Ý C H O V N É S T Y LY – B Ř E C L AV
Obsah:
• Charakteristiky a důsledky autoritářského a permisivního výchovného přístupu. Popis, analýza
extrémních výchovných přístupů, pochopení z nich plynoucích negativních důsledků pro vývoj
dítěte a pro další vztah mezi dospělým a dítětem.
• Základní východiska výchovy založené na partnerství. Teoretická východiska a zdůvodnění
vhodnosti výchovy, která staví na partnerském vztahu mezi dospělým a dítětem.
• Zásady a principy výchovy založené na spolupráci. Vysvětlení základních principů demokratické
výchovy, nutnost hranic, řádu a současně kompetence dítěte a jeho spolupráce s dospělým.
• Konkrétní praktické příklady využitelné při práci s dětmi. Praktické tipy a vhodné konkrétní
postupy, které je možné při výuce využívat tak, aby bylo dosaženo spolupráce a budoval se vztah
dospělý-dítě na principu partnerství.
Účastníci budou vedeni k porozumění toho, jak se mění charakter partnerského vztahu mezi
dospělým a dítětem v závislosti na věku dítěte a jak se mění styl vedení u dětí předškolního věku
a u dětí mladšího školního věku.
Kurz se zaměřuje na porozumění vztahu dospělý – rodič a postavení dítěte z pohledu základních
výchovných stylů, na pochopení významu hranic a řádu ve výchově a při budování kladného vztahu
dospělý – dítě. Účastníci poznají základní principy demokratické výchovy dětí, která staví na
zodpovědnosti a spolupráci a seznámí se s tím, jaké jsou možnosti práce s dítětem z pozice partnerství.
Určeno komu:
Seminář je určen pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ
Číslo akreditace:
12 327/2008-25-305
Termín konání:
12.1. 2009 od 14,00
Místo konání:
Dům školství Břeclav, učebna č. 201, 1. poschodí vlevo
Lektor:
Ing. Bc. Eliška Vondráčková - pracuje jako vedoucí sekce „Služby rodinám“
v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně, vede vzdělávací kurzy a semináře
pro rodiče a pro pracovníky organizací poskytující služby rodinám.
Kurzovné:
400 Kč (hotově při prezenci)
Kontaktní adresa:
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/fax: 519 330 441,
Uzávěrka přihlášek: 7. ledna 2009
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»

PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA,
DIDAKTIKA, PSYCHOLOGIE
A G R E S E A A G R E S I V I TA U D Ě T Í A M L Á D E Ž E
Obsah:
• Seznámení účastníků se základními pojmy v oblasti agrese
• Varianty agresivního chování u dětí a mládeže
• Příčiny agresivního chování (vliv dědičnosti, prostředí, vliv rodinného prostředí, vliv
společenského prostředí)
• Spouštěče agresivního chování
• Učitel - zdroj agresivity
• Agresivita a trest
• Způsoby a formy trestání
• Pravidla při používání trestu
• Alternativní možnosti řešení agresivního chování
Seznámit účastníky se základními pojmy celé oblasti, upozornit na spouštěče agresivního chování
dítěte nebo mladistvého. Řešení otázek agresivity. Agrese - problém pedagogický, psychologický,
sociologický a mravní (ztráta solidarity silných se slabými). Komunikační zvládání rozhodovacích
situací, vnímání komunikace, poznávání lidí a jednání ve specifických rolích a situacích.
Určeno komu:
výchovným poradcům a učitelům všech typů škol a školských zařízení
Číslo akreditace:
23 066/2007-25-489
Termín konání:
13. 2. 2009 od 9:00 do 15:00 hod.
Místo konání:
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Lektor:
PhDr. Jan Svoboda (PdF OU)
Kurzovné:
700 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: 30. ledna 2009

J A K N A I N D I V I D U Á L N Í V Z D Ě L Á VA C Í P L Á N P R O Ž Á K A S E
SPECIFICKOU PORUCHOU UČENÍ
Obsah:
Problematika individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP) je stále více frekventovaným jevem při
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zejména v souvislosti platností nové
legislativy - školského zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání žáků se spec.
vzděl. potřebami. Cílem semináře je seznámit učitelskou veřejnost s problematikou tvorby IVP pro
žáky s SVPU, za účelem jejich integrace mezi intaktní populaci.
Přehled témat:
• Seznámení se základními pojmy a definicemi, příčiny SPU, jejich projevy
• SVPUaCH - psychologické a speciálně pedagogické vyšetření, organizace péče o žáky se
SVPU (pro které děti je vhodná integrace, kdy navrhnout přeřazení dítěte)
• Co lze vyčíst ze zprávy z vyšetření, navržená doporučení
• Zapracování informací do plánu
• Vytvoření modelového plánu
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• Sledování a vyhodnocování jednotlivých
etap, úpravy a další práce s plánem
• Závěrečný test, diskuse, zhodnocení
Určeno komu:
Seminář je určený všem pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí více
proniknout do problematiky SVPU a pracují s integrovaným žákem se
specifickými poruchami v rámci své třídy nebo chtějí pracovat jako
dyslektičtí asistenti v dyslektickém kroužku.
Číslo akreditace:
23 066/2007-25-489
Termín konání:
úterý 10. 2. 2009; 9:00 – 14:30
Místo konání:
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Lektoři:
Mgr. Libor Mikulášek, ředitel PPP Brno-venkov,
Mgr. Hana Hegerová, psycholožka PPP Brno-venkov
Kurzovné:
800 Kč
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: 6. února 2009

W O R K S H O P P R O P Ř E D K L A D AT E L E P R O J E K T U Z E V R O P S K Ý C H
FONDŮ
Obsah:
• Možnosti využití evropských fondů pro školy, výzvy k předkládání projektů, zkušenosti žadatelů
• Tvorba projektu - metoda projektové fiše
• Práce s přihláškou v programu Benefit 7+
• Individuální poradenství potenciálním předkladatelům pro jejich vlastní projektové záměry
Hlavním cílem semináře je poskytnout potenciálním předkladatelům aktuální informace z předmětné
oblasti, procvičit praktické dovednosti, metody a postupy přípravy vlastních projektů.
Dalším cílem semináře je poskytnout individuální poradenství pro vlastní projektové záměry
účastníků.
Určeno komu:
všem pedagogickým pracovníkům
Číslo akreditace:
akreditováno NUOV Praha
Termín konání:
9. 2. 2009 od 9:00 do 15:00 hod.
Místo konání:
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Lektoři:
Mgr. Irena Palánová, Ing. Miloš Rathouský - NUOV Praha
Kurzovné:
800 Kč
Kontaktní adresa:
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: 30. ledna 2009

ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ VE ŠKOLE I. A II.
Obsah:
Řešení problémových situací ve škole je v zásadě otázkou zvládnutí komunikace v těchto situacích.
Cílem kurzu je porozumět problémovým a obtížným situacím v komunikaci, vztahovým proměnám,
porozumět konfliktu a jeho dynamice, osvojit si dovednosti řešení konfliktu a dovednosti zacházení
s obtížnými situacemi v komunikaci na úrovních učitel – žák, učitel – rodič, učitel – učitel a učitel –
vedení. Naučit se v těchto situacích účinněji reagovat, komunikovat a tím je i zvládat.
Přehled témat:
• Zážitková cvičení a teorie pro porozumění problémovým situacím v lidské komunikaci Transakční analýza, Rogersovký přístup, Pesso-Boyden přístup (PBSP), podpora a hranice, zlost,
agrese, manipulace.
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•

Teorie konfliktu, vznik a zdroje konfliktu,
druhy konfliktu, průběh a dynamika
konfliktu.
• Efektivní komunikace v obtížných situacích, zvládání emocí, zvládání agresivity, ochrana před
manipulací, aktivní naslouchání, dávání zpětné vazby, přijímání zpětné vazby, nácvik řešení
obtížných situací.
• Zvládání konfliktu, možnosti předcházení konfliktu, správné zvládání a vedení konfliktu.
• Nácvik vedení a zvládání konfliktu.
Určeno komu:
kolektivům pedagogických pracovníků, kteří chtějí získat kompetence pro
zvládání komunikace v problémových situacích
Číslo akreditace:
15 954/2006-25-343
Místo konání:
vzdělávací program bude probíhat ve školách, které o něj projeví zájem
Termín konání:
leden – červen 2009, časový rozsah jedné části = 8 hodin, obou částí =16
hodin (konkrétní termíny budou určeny po vzájemné dohodě podle
potřeb a možností lektora a školních kolektivů)
Lektor:
Michal Šalplachta, DiS, pracuje v sociálních službách pro lidi v krizových
situacích a problémovou mládež. Vede kurzy komunikace a provádí další
lektorskou činnost. Specializuje se na výcvik v poradenství a psychoterapii
zaměřené na člověka a výcvik v krizové intervenci.
Kurzovné:
7.000 Kč za jednu část, 14.000 Kč za obě části (cena nezahrnuje dopravu
lektora)
Poznámka:
Absolvování první části nezavazuje k účasti na druhé části vzdělávacího
programu.
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. ledna 2009

ČTENÍM A PSANÍM KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ - BRNO
Obsah:
Kurz je zaměřen na metodiku a plánování vyučovacích hodin v duchu konstruktivistické pedagogiky
pro učitele základních a středních škol. Je určen vyučujícím všech předmětů, v nichž se pracuje
s textem a informacemi. Využívá kooperativních technik, představuje vyučovací metody, ukazuje cesty
k aktivizaci žáků, rozvíjí čtenářskou gramotnost napříč vyučovacími předměty, pracuje s klíčovými
kompetencemi, plánováním hodin, hodnocením, využívá Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů.
• Prožijete s námi modelové hodiny v roli žáků (vlastní prožitek).
• Tyto metody budeme komentovat, posuzovat, hledat jejich výhody z pozice učitele. (konzultace,
upozornění, zhodnocení)
• Budeme vytvářet postupy pro svoje vlastní třídy, které budete moci použít již následující týden
(okamžitá využitelnost ve škole).
Nejedná se o přednášky. Čeká nás práce samostatná, ve dvojicích, skupinách, společné rozbory...
Hodiny začínáme evokačními aktivitami, dále budeme různými způsoby pracovat s textem, zakončíme
osobními reflexemi účastníků na dané téma.
Kurz pracuje se vztahy ve třídě, rozvíjí sociální dovednosti, udržuje vnitřní motivaci k učení jako
předpoklad k získání kompetencí k celoživotnímu vzdělávání. Mnohé kompetence není možné řešit
frontální výukou, proto se kurs zaměřuje i na kooperativní výuku. Kurz si tedy klade za základní cíl dát
účastníkům nástroje pro účinné změny metodologické, jež povedou k snazšímu a efektivnějšímu
naplňování požadavků RVP/ŠVP.
Jednotlivá setkání jsou naplánována v cca měsíčním odstupu. Během tohoto měsíce budou mít
účastníci možnost vyzkoušet si jednotlivé metody na vlastních tématech, ve vlastních třídách.
Kurz je plánován na osm celodenních setkání (8 hodin + polední přestávka). Kromě práce v kurzu
účastníci vypracovávají plány na zavádění metod do výuky, ty pak realizují a vyhodnocují.
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Shromažďují je ve svém portfoliu, které si vedou po celou dobu kurzu. Prezentují přípravy do
vyuč. hodin, které již se svými třídami realizovali…
Práce v programu probíhá převážně formou tzv. modelových lekcí. Nejsou to „ukázkové hodiny“,
které by potom učitelé jen přenesli do své praxe. Jsou to komplexní učební situace, ve kterých je
proces učení organizován tak, aby byly zřetelně naplněny tři základní fáze učení v konstruktivistickém
pojetí a aby si účastníci osvojili co nejvíce metod vhodných pro realizaci jednotlivých fází. Modelová
lekce mívá více než 45 minut. Jednotlivé modelové lekce nemíří do předmětů, protože lekce nemají
přispět k oborovým znalostem učitelů, ale výhradním zájmem kurzu jsou otázky metodické
a didaktické.

MODUL I
Myšlenková mapa, brainstorming, INSERT, vědomostní kooperativní bingo, pětilístek

MODUL II
Návrat k myšlenkové mapě, dvojitý zápisník, poslední slovo patří mně, volné psaní, kostka, skupinové
plánování vlastních lekcí, informace k portfoliu, podrobněji k fází evokace

MODUL III
Téma otázka, druhy otázek, různé úrovně vzdělávacích cílů: Co se nám ve třídě dařilo a ne, sněhová
koule, skládankové učení, řízené čtení, skupinková práce s Bloomovou taxonomií vzdělávacích cílů,
nižší a vyšší hladiny žákova myšlení; ukázková hodina z matematiky, zadání literárních kroužků;
podrobněji k fázi Uvědomění si významu informací

MODUL IV
Téma kooperace: Ohlasy na dosavadní práci ve třídách, literární kroužky I., kooperativní techniky,
třífázový rozhovor, turnaj skupin, T-graf, Vennův diagram, plánování vlastních lekcí

MODUL V
Soupis absolvovaných metod a jejich rozčlenění do E-U-R, literární kroužky II., ukázková hodina ze
zeměpisu, životní dovednosti a práce s grafickým organizérem, vím – chci vědět – dověděl jsem se,
debata, podrobněji k fázi reflexe

MODUL VI
Dvě metody RWCT, které se mi osvědčily, literární kroužky III., životabáseň, techniky k hodnocení,
binární otázka + diskusní pavučina

MODUL VII
Téma čtenářství: Literární kroužky IV., Alfa box, učíme se navzájem (společná práce), třídílné
zrcadlo, čtenářská dílna (beletrie či odborná literatura)

MODUL VIII
Otázka/úspěch o začátku kurzu, párové čtení, analýza dílčích dovedností v metodách RWCT, kmeny
a kořeny, učíme se navzájem (skupinové práce), návrat k portfoliu, top ten
Komu určeno:
učitelům ZŠ a SŠ
Číslo akreditace:
23 425/2006-25-476
Termíny konání
Celková hodinová dotace = 64 hodin
1. modul: 13. - 14. 3. 2009
(pá-so)/16
2. modul: 12. - 13. 5. 2009
(út-st) /16
3. modul: 15 .6. 2009 (po) / 8
4. modul: 16. 9. 2009 (st)
/ 8
5. modul: 1.-2. 10. 2009
(čt-pá) /16
Místo konání:
Středisko služeb školám Brno Hybešova 15
Lektor:
PhDr. Libor Kyncl, certifikovaný lektor RWCT
Kurzovné:
4.900 Kč
Kontaktní adresa:
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: 12. ledna 2009
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ČTENÍM A PSANÍM KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ - BLANSKO
Obsah:
Komu určeno:
Číslo akreditace:
Termíny konání

viz výše
učitelům ZŠ a SŠ
23 425/2006-25-476
Celková hodinová dotace = 64 hodin
1. termín:
5. 2. 2009
2. termín:
9. 3. 2009
3. termín:
17. 4. 2009
4. termín:
4. 5. 2009
5. termín:
22. 5. 2009
6. termín:
10. 6. 2009
7. termín:
4. 9. 2009
8. termín:
1. 10. 2009
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor:
PhDr. Libor Kyncl, certifikovaný lektor RWCT
Kurzovné:
4.900 Kč
Kontaktní adresa:
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: 15. ledna 2009

ROZVÍJENÍ PEDAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ K PŘIZPŮSOBENÍ SE
M O D E R N Í M T R E N D Ů M S P O L E Č N O S T I - B Ř E C L AV
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky závisí na
kvalifikovaných učitelích, kteří vedle odborných, teoretických znalostí získaných na vysokých
školách, potřebují získat praktické dovednosti k řešení řady zejména výchovných problémů, které
přináší rychle se měnící svět.
Obsah:
1) seminář: Jak komunikovat s rodiči – proběhne 3. 2. 2009
• Vystupování začínajícího pedagoga na třídních schůzkách
• Jak získat respekt rodičů
• Jak komunikovat zejména s problematickými typy rodičů
• Jak získat rodiče pro pravidelnou spolupráci se školou
• Jak komunikovat s rodiči problematických žáků (drogy, šikana, poruchy příjmu potravy,
krádeže a jiné sociopatologické jevy)
2) seminář: Jak komunikovat s kolegy – proběhne 10. 3. 2009
• Pracovní výkon v závislosti na kvalitě mezilidských vztahů v pedagogickém sboru
• Jak získat respekt kolegů
• Jak komunikovat v pedagogickém sboru
• Stresové situace ve škole – jak předcházet konfliktům s kolegy, s nadřízenými
nejdůležitější protistresová opatření
3) seminář: Jak komunikovat s žáky – proběhne 21. 4. 2009
• Jak získat respekt žáků (zvládání problémových žáků – pubescentů)
• Jak získat důvěru žáků v rámci primární prevence sociopatologických jevů
• Jak udržet kázeň ve výuce
• Jak předcházet konfliktním situacím ve vztahu žák – učitel
• Individuální přístup k žákům z nepodnětného rodinného prostředí
4) seminář: Pedagogická dokumentace – proběhne 12. 5. 2009
• Vedení pedagogické dokumentace (vypisování třídních knih a výkazů)
• Zákon o ochraně osobních údajů v pedagogické praxi
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• Písemná dokumentace a komunikace s úřady (např.opatrovnické soudy)
• Plánování a zvládání školních povinností bez stresu
• Informace o síti spolupracujících pracovišť (PPP, K – centra aj.)
Cílem je, aby se učitelé naučili s přehledem řešit problematické situace, které na školách vznikají,
získali respekt a důvěru u žáků, kolegů a rodičů. Vhodné i pro začínající pedagogy.
Obsah dalších seminářů (kromě prvního) a i jejich pořadí si účastníci mohou upravit po dohodě
s lektorkou přímo na seminářích!!!
Určeno komu:
Seminář je určen pro celou pedagogickou veřejnost.
Číslo akreditace:
12 327/2008-25-305
Místo konání:
Dům školství Břeclav, učebna č. 201, 1. poschodí vlevo
Všechny semináře začínají ve 14:00 hodin
Lektor:
RNDr. Marcela Vrbová
Kurzovné:
1.600 Kč (fakturou) – za všechny semináře
Kontaktní adresa:
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/fax: 519 330 441,
Uzávěrka přihlášek: 15. ledna 2009

P R O J E K TO V Á V Ý U K A
Obsah:
Účastníci semináře absolvují naučné stezky v okolí Koněpruských jeskyní a Karlštejnska, na kterých
si vyzkoušejí v terénu prolínání různých předmětů. Obdrží návrhy pracovních listů pro žáky. Získají
teoretické poznatky k uplatnění projektového vyučování. Bližší informace k této vzdělávací akci
budou v únorovém čísle Měsíčníku.
Určeno komu:
učitelům 2. st. ZŠ a nižším ročníkům G
Číslo akreditace:
bude upřesněno
Termín konání:
PÁ 20. 3. a SO 21, 3. 2009
Místo konání:
Český kras a Praha
Lektor:
Mgr. Vítězslava Cihlářová
Kurzovné:
přihlášeným bude upřesněno podle počtu zájemců
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Vítězslava Cihlářová, e-mail: vytenka@centrum.cz
Poznámka:
Z důvodu zajištění společné autobusové dopravy z Brna, ubytování a stravování
prosíme o vyjádření předběžného zájmu vyučujících. Doporučujeme účast 2 - 3 pedagogů z jedné
školy.
Uzávěrka přihlášek: 25. ledna 2009

»

PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY
J A K M O T I V O VAT V H O D I N Á C H C H E M I E I I .
Obsah:
1. Motivace a její místo ve výuce chemie
2. Vybrané motivační výukové počítačové systémy:
a) Vitamin C a jeho využití
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b) Potravinářská barviva a jejich využití v potravinářském průmyslu - cukrovinky,
nealkoholické nápoje (sirupy, energetické nápoje atd.) a ve vinařství
c) Půda a člověk
d) Nositelé Nobelovy ceny za chemii
e) Kvalitativní analýza - kapkovací a jednoduché barevné reakce
3. Představení multimediálního databázového systému Škola hrou - interaktivní databázový systém
chemických a integrovaných přírodovědných motivačních úloh typu doplňovaček, hřebenovek,
roháčků, buňkovek, kruhů, osmisměrek, lištovek, dosazovaček, rébusů, otazníků, zábavných textů,
zeber, chemických kouzel, mikrodetektivek a sudoku
4. Praktické ukázky výběru úloh z databáze systému a jejich využití jako motivace, opakování či
fixace učiva ve výuce chemie (interaktivní CD-ROM)
5. Internetová verze systému Škola hrou.
Praktické využití multimediálního systému Škola hrou a motivačních výukových systémů ve výuce
chemie, včetně mezipředmětových vazeb. Poskytnout široký přehled motivačních technik s využitím
ICT v ukázkových situacích.
Určeno komu:
učitelům chemie všech typů škol
Číslo akreditace:
19 573/2008-25-439
Termín konání:
18. 2. 2009 od 9:00 do 15:00 hod.
Místo konání:
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Lektoři:
Doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc.
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: 30. ledna 2009

»

SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY
KURZ REGIONÁLNÍCH DĚJIN
Obsah:
pokračování celoročního kurzu
21. ledna 2009 ve 14:30 hodin (Pozor změna tématu z důvodu nemoci původně plánované lektorky)
PRESENTACE interaktivní učebnice dějepisu - pravěk, starověk - brněnské nakladatelství Nová
škola nabízí možnost vyzkoušet prakticky práci s interaktivní tabulí a všemi kouzly, která učebnice
umí. Všem zúčastněným slibují malý dárek a pochopitelně kontakty např. na proškolení přímo ve vaší
škole sbírají připomínky a slibují možnost ovlivnit obsah učebnice pro 8. a 9. třídu, 7. ročník ukáží
v papírové podobě.
11. února 2009 ve 14:30 hodin
Události roku 1968 (na pomoc výuce nejnovějších dějin)
Lektor:
Doc. PhDr. František Čapka
Určeno komu:
učitelům 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ
Číslo akreditace:
15 887/2007-25-371
Termíny konání:
21. 1. a 11. 2. 2009 – vždy 14:30 hod.
Místo konání:
Středisko služeb školám, Brno, Hybešova 15
Odborná garance:
Mgr. Jitka Kačerová, PaedDr. Jaroslav Hloušek
Kurzovné:
1.400 Kč za celý cyklus
200 Kč za jednotlivý seminář
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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. ledna 2009

»

STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH
PŘEDPOKLADŮ
STUDIUM ASISTENT PEDAGOGA
podle & 20 písm. e) zákon č. 563/2004 Sb. a & 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Obsah:
Vzdělávací program je zaměřený na získání vědomostí a dovedností, které jim umožní výkon profese
asistenta pedagoga podle & 16, odstavec 4, zákona č. 561/2004.
Určeno komu:
Studium je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci
asistenta pedagoga a mají řádně dokončené základní vzdělání - & 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Termín konání:
zahájení únor nebo březen 2009 (80 hodin teorie + 40 hodin náslechy a praxe)
Místo konání:
Středisko služeb školám, Brno, Hybešova 15
Lektoři:
odborní lektoři na speciální pedagogiku
Kurzovné:
5.500 Kč
Kontaktní adresa:
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: 30. ledna 2009

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 3x15 hodin, celkem 45 hodin, z toho 3x5 hodin konzultací.
b) ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie
Cílem předmětu je postihnout významná didaktická a psychologická východiska a souvislosti
implementace ICT ve výuce středních škol, zejména se zaměřením na práci s dospělými. Významná
část bude věnována i e-learningu a jeho uplatnění v prostředí základní a střední školy.
Celková hodinová dotace: 20 hodin, z toho 8 hodin formou e-learningu a 2 hodiny exkurze.
c) Počítačové sítě ve školách, principy a možnosti
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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.
Celková hodinová dotace: 10 hodin, z toho 4 hodiny on-line
n) Aktuální zdroje informací a výukových objektů na internetu
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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.
Určeno komu:
metodikům ICT ve školách a školských zařízeních
Číslo akreditace:
12 627/2008-25-305
Termíny konání:
březen 2009 – listopad 2010
Místo konání:
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15
Lektoři:
Doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. (odborný garant) a další odborníci na ICT
Kurzovné:
19.000 Kč (možnost fakturovat max. ve třech splátkách)
Forma studia:
kombinovaná (studium je z části řešeno on-line výukou)
Poznámky:
studijní řád je zveřejněn na www.sssbrno.cz
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Bc. Hana Knapová, e-mail: knapova@sssbrno.cz., tel. 543 426 026
Uzávěrka přihlášek: 10. února 2009

»

UMĚNÍ A KULTURA
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 - POKRAČOVÁNÍ
Seminář volně navazuje na vzdělávací program realizovaný na konci října 2008. Koncepce
semináře nicméně umožňuje účast i těm zájemcům, kteří výše zmíněný říjnový vzdělávací
program neabsolvovali.
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:
Pracovní seminář je určen 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
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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 5. 2. 2009; 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: 3. února 2009
Místo konání:

T V O Ř I V Á D Í L N A PA P Í R 3 D
Obsah:
Opustíme plochu papíru a díky stříhání, lepení, tvarování a muchlání budeme vytvářet prostorové
předměty, objekty – mobily, zvířata, fantastické stavby, upírové masky.
Každý vytvoří originál. Závěrem semináře bude vernisáž, která po zdokumentování bude přístupná na
webu.
Určeno:
učitelům, vychovatelům, vedoucím výtvar. kroužků a ostatním zájemcům
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Termín konání:
16. 3. 2009. od 14:00 do 17:00 hod.
Místo konání:
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
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
Uzávěrka přihlášek: 10. března 2009

V Ý T VA R N É S E M I N Á Ř E
Obsah:
Ve výtvarných seminářích nabízíme tři techniky: vitráže, smalt výzdobu triček
1. Vitráže – objekt do okna, zrcadlo – 6. 3. 2009
2. Smalt – smaltové nádobí a drobné přívěsky
3. Tisk na trička, malování, odbarvování, vosková batika – využití různých technik, bavlněná
trička bílá i barevná sebou
Určeno:
učitelům MŠ a ZŠ, vychovatelům, výtvar. kroužkům a ostatním zájemcům
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Termín konání:
6. 3. 2009 a 3. 4. 2009 a 15. 5. 2009 je to vždy pátek od 15:00 do 19:00 hod.
Místo konání:
ZŠ Krásného 24, Brno - Juliánov
Lektorka:
Jaroslava Zapletalová
Kurzovné:
350 Kč za jeden seminář nebo 900 Kč za všechny tři.
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: 30. ledna 2009

P R O J E K T Y V E V V: J A R O J E Z Á Ž I T E K
Obsah:
• Tvořivé inspirace pro práci s dětmi na téma jaro – zvyky, Velikonoce. Využití zbytkových
materiálů – stříhání, lepení, kreslení, zdobení.
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• Zážitkové metody výuky – říkadla tanečky, praktické ukázky.
• Triky pro neposluchy
Určeno:
učitelům MŠ a 1. st. ZŠ , vychovatelům, vedoucím výtvar. kroužkům
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Termín konání:
23. 3. 2009. od 14:00 – 17:00 hod.
Místo konání:
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektorka:
Bc. Lucie Šalplachtová
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: 18. března 2009

DRÁTKOVÁNÍ A KERAMIKA O VELIKONOCÍCH
Obsah:
Během dvou víkendů budete mít možnost si vymodelovat a naglazovat keramické výrobky, opleteme
si drátované velikonoční vejce.
1. část 28. března 2009, 10:00 – 16:00 hod.
MODELOVÁNÍ A DEKOROVÁNÍ KERAMIKY
• Modelování z plátu – velikonoční souprava
• Talíř, mísa, stojánek na vajíčka a ubrousky, zvoneček
• Drobné ozdůbky na jarní větvičku, veselý velikonoční zajíc
2. část 4. dubna 2009 1:000 – 16:00 hod.
GLAZOVÁNÍ A DEKOROVÁNÍ VÝROBKŮ, DRÁTKOVÁNÍ,ORIGINÁLNÍ POHLEDNICE
• Naglazování vypálených výrobků za použití uměleckých glazur
• Oplétání velikonočních vajíček
Určeno komu:
učitelům, vychovatelům, vedoucím výtvar. kroužků. Seminář je určen pro
všechny příznivce keramiky (začátečníky i pokročilé), kteří se chtějí seznámit
i s technikou drátkování.
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Termín konání:
28. 3 a 4. 4. 2009 vždy od 10:00 do 16:00 hod.
Místo konání:
ZŠ Krásného 24, v Brně (tram. Č. 8 z hlavního nádraží směr Líšeň)
Lektorka:
Jaroslava Zapletalová
Kurzovné:
1.000 Kč (oba semináře)
K dispozici šest druhů hlín, glazury, barvítka, engoby,výpal a přežah, drátky i jiné pomůcky.
S sebou si vezměte 2 vyfouknutá vajíčka, štětce, prac. převlečení, přezůvky.
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: 20. března 2009, prosím dodržujte tento termín!

P R Ů Ř E Z O V Á T É M ATA V E V Ý T VA R N É V Ý C H O V Ě N A 2 . S T. Z Š
Obsah:
• Průřezová témata ve výuce ve VV zaměřená na 2.st. ZŠ, praktické ukázky, projekty a nápady při
realizaci ŠVP
• Využití běžných i nezvyklých materiálů a technik
• Problematika Graffiti
• Tělo v umění – teorie a praxe
Určeno:
učitelům VV 2. st. ZŠ, vychovatelům, výtvar. kroužkům a ostatním zájemcům
Číslo akreditace:
15 887/2007-25-371
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Termín konání:
Místo konání:
Lektorka:
Kurzovné:
Kontakt:

30. 3. 2009. od 14:00 do 17:00 hod.
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Mgr. Olga Hořavová
400 Kč
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: 20. března 2009

V Ý T VA R N É T E C H N I K Y: F O R M Y N A K E R A M I K U
Obsah:
• Příprava a výroba sádrových forem na keramiku.
• Formování do forem, použití vyformovaného tvaru k dotvoření např. ptáků, zvonečků, zvířat,
sněhuláků apod.
Celodenní seminář.
Určeno:
učitelům MŠ a ZŠ, vychovatelům, výtvar. kroužkům a ostatním zájemcům
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Termín konání:
17. 4. 2009 od 9:00 – 16:00 hod.
Místo konání:
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektorka:
Mgr. Olga Hořavová
Kurzovné:
600 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: 10. dubna 2009

TVOŘIVÁ DÍLNA: PLETENÍ Z PEDIGU
Obsah:
Po delší době chceme znovu uskutečnit tento kurz, který je časově náročnější, ale velmi oblíbený mezi
zručnými lidmi. Pedig je dřevitá liána podobná proutí. Dají se z něho uplést ošatky, koše, dózy,
krabičky apod. Upleteme si tác s pevným dnem a ošatku s vyplítaným dnem.
Určeno:
učitelům, vychovatelům, vedoucím výtvar. kroužků
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Termín konání:
dva půldenní semináře 6. 4. a 25. 4. 2009 od 13:00 – 17:30 hod.
Místo konání:
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektorka:
Ing. arch. Jana Vašíčková
Kurzovné:
1.000 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: 20. března 2009
Prosím dodržujte tento termín, je na něm závislý nákup materiálu.

V Ý T VA R N É T E C H N I K Y: PA P Í R O V Ý P E D I G
Obsah:
Příprava papírového pedigu z novin, pletení dóz, krabiček, ošatek a košíků. Tato technika byla
zveřejněna v televizním pořadu Rady ptáka Loskutáka. Je oblíbená pro nulové náklady a efektní
výsledek. Základní výrobek si zhotovíte v půldenním semináři.
Určeno:
učitelům MŠ a ZŠ, vychovatelům, výtvar. kroužkům a ostatním zájemcům
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Číslo akreditace:
Termín konání:
Místo konání:
S sebou:

28 210/2006-25-629
20. 4. 2009 od 13:00 do 17:30 hod.
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
menší čtvercovou nebo obdélníkovou krabičku zhruba 20x20x10, kolíčky
a 2 noviny
Lektorka:
Tereza Žáčková
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
Uzávěrka přihlášek: 10. dubna 2009

PRÁCE S HLÍNOU – ŘEMESLNÁ A ARTEFILETICKÁ
Obsah:
Seminář je rozdělen do dvou částí po dvou dnech, celkem 4 celé dny. Činnost řemeslná a artefiletická
se vzájemně doplňují. Umožní tím pedagogům přehled o různých směrech v přístupu k výtvarné
výchově. Seminář je veden praktickou i teoretickou výukou a je určen pro začátečníky i pokročilé.
Řemeslná část zahrnuje praktickou i teoretickou výuku základů keramické technologie a prolínají se
v ní prvky artefiletiky, což je pedagogicko terapeutické působení na dítě.Proto je kurz vhodný pro ty
pedagogy, kteří se starají i o děti se spec. poruchami.
Určeno komu:
Akce se může zúčastnit 12 účastníků, učitelů z MŠ, ZŠ, 1. a 2. stupně ZŠ,
ZUŠ, MŠ a školních družin, vychovatelů, vedoucích kroužků, kteří mají zájem
o práci s keramikou, začátečníci i pokročilí
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Termín konání:
24. - 25. 4. a 15. – 16. 5. 2009 od 9:00 -16:00 s polední přestávkou
Místo konání:
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
S sebou:
hadříky na ruce, tlusté štětce a pokud máte nástroje a pomůcky na modelování
hlíny
Lektorka:
Bc. Lucie Šalplachtová a Mgr. Olga Hořavová
Kurzovné:
2.500 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
Uzávěrka přihlášek: 18. dubna 2009

T V O Ř I V É D Í L N Y: P R O M A M I N K U
Obsah:
Tentokrát budeme pro maminku malovat na hedvábí, které je upnuto do rámečku a dá se pověsit jak na
zeď, tak i do okna. Vyrobíme také přáníčka dekorované hedvábím.
Určeno:
učitelům MŠ a ZŠ, vychovatelům, výtvar. kroužkům a ostatním zájemcům
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Termín konání:
27. 4. 2009 od 14:00 do 17:00 hod.
Místo konání:
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
S sebou:
Tenké štětce a hadřičku.
Lektorka:
Lída Špilová
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: 15. dubna 2009
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PRÁZDNINY S KERAMIKOU
Obsah:
Příjemně a tvořivě strávený týden ve vybavené keramické dílně (2 elektrické kruhy, 2 pece, válcovací
stůl, 6 druhů hlín, glazury, pomůcky, engoby) a tvůrčí činnost pro pokročilé i začátečníky.
Určeno:
začátečníkům i pokročilým milovníkům keramické tvorby
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Termín konání:
1.7. – 5. 7. 2009 vždy od 9:00 – 17:00 hod.
Místo konání:
ZŠ Krásného 24 , v Brně
Lektorka:
Jaroslava Zapletalová
Kurzovné:
1.200 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: 20. května 2009, prosím dodržujte tento termín!

»
JINÉ INFORMACE
I N F O R M A C E M E TO D I C K É H O K A B I N E T U Č L O V Ě K A S P O L E Č N O S T
Pozvánka na výstavu obětem holocaustu
„Neztratit víru v člověka… Protektorát očima židovských dětí“
Výstava ke Dni památky obětem holocaustu se koná od 12. 1. do 30. 1. 2009 v přízemí ZŠ
v Modřicích, na ulici Benešova 332.
Pro školy otevřeno denně 9 – 14 hodin po domluvě telefonicky nebo e-mailem.
Pro veřejnost každé pondělí a středu od 15 do 18 hodin.
Kontakty:
Odpovědná osoba výstavy Neztratit víru v člověka… Protektorát očima židovských dětí:
Alžběta Grunwaldová (alzbetagrunwaldova@seznam.cz), tel.: 547 216 466
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NABÍDKA POBYTŮ PRO ŠKOLY V PŘÍRODĚ
Nabídka pobytů pro ŠVP na školní rok 2008/9
Jako každý rok, i letos jsme pro vás připravili nabídku pobytů v osvědčených zařízeních pro pobyty
dětí. U pobytů zajistíme i dopravu, podle možností vytíženou, abyste platili pouze jednu cestu.
Nabídku jsme sestavili tak, aby byly zastoupeny různé atraktivní oblasti v dosahu Brna / max. do 170
km/.

A. Okolí Brna
1. Hotel Riviéra v Jedovnicích
Celková kapacita hotelu je až 60 lůžek. Přímo z lodžie pokojů je krásný výhled na plochu rybníka
Olšovec, vzdálenost na pláž je asi 100 m. Ubytování je ve 3-4 lůžkových pokojích s umyvadlem
a WC, ubytovací kapacita je rozdělena do dvou pater. Krásné prostředí je ideální pro vycházky do
Moravského krasu. Pro skupiny nad 40 osob je zde v programu zdarma návštěva Punkevních jeskyní
i s lanovkou. Výhodou je i malá vzdálenost z Brna – asi 30 km, což snižuje náklady na dopravu.
2. Hotel „Zámeček“, Hodonín u Kunštátu
Nově zrekonstruovaný hotel se nachází v malebné vesničce Hodonín u Kunštátu, na okraji Vysočiny,
necelých 50 km od Brna. Celková kapacita hotelu je přes 100 lůžek ve 2-4 lůžkových pokojích. Pokoje
jsou vybaveny hygienickým koutkem s umyvadlem a teplou vodou, kompletní sociální zařízení je na
chodbě. V budově je dostatek prostoru pro výuku i hry (kulečník, stolní tenis). U hotelu je dětský
nafukovací bazén a ruské kuželky, v blízkém okolí je fotbalové hřiště a koupaliště. Zařízení je
bezbariérové, vhodné i pro TP. Možnost výletů do Kunštátu (keramička, zámek), Rudky (jeskyně se
sochařskou expozicí), Lysic (zámek se skleníkem), Olešnice (muzeum strašidel a modrotisku).

B. Vysočina
3. RS EDEN Jevíčko – NOVINKA!!!
Penzion se nachází 2 km od městečka Jevíčko, asi 50 km od Brna. Je položen uprostřed lesů a krásné,
nedotčené přírody. Celková kapacita 50 lůžek je rozdělena do 1 – 4lůžkové pokojů s umyvadlem
s teplou vodou. Pro pedagogický doprovod jsou zde k dispozici 2 apartmány s kompletním sociálním
zařízením. Pro hry, výuku a zábavu je zde velká společenská místnost, klubovna s televizí a zvláštní
jídelna. Přímo u penzionu je venkovní bazén s brouzdalištěm, průlezky, hřiště a ohniště.
4. Hotel Žákova hora v Herálci
Komfortní hotel, který prošel nedávno kompletní rekonstrukcí včetně dostavby nového patra, stojí na
okraji malebné obce Herálec v centru Vysočiny. Má 2 až 3-lůžkové pokoje s přistýlkami vybavené
vlastním sociálním zařízením. Celková kapacita hotelu 60 lůžek. V hotelu je dostatek prostor pro
výuku. Za poplatek je k dispozici i dobře vybavené relaxační centrum (sauna, vířivka, posilovna,
atd.). Pěší vycházky do okolí: Devět skal, Žákova hora, Svratka ... Vzdálenost z Brna asi 90 km.
5. TJ Svratka
Celková kapacita ubytovacího zařízení je 50 lůžek, je rozdělena do dvou pater, takže je vhodné i pro
dvě menší skupiny, které se vzájemně neruší. Ubytovací zařízení se nachází v klidném prostředí na
okraji městečka Svratka v blízkosti lesa a rybníka. Ubytování je ve dvoulůžkových a třílůžkových
pokojích, vždy dva pokoje mají společný vchod z chodby a sociální zařízení. Stravování je v jídelně
v přízemí, která je pouze pro ubytované a slouží i jako učebna. Dále je pro hosty k dispozici klubovna
s televizí. Za ubytovnou je prostor pro hry a táborák.

C. Beskydy
6. 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 čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním
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zařízením. Celková kapacita penzionu je 100 lůžek + možnost přistýlek. K vybavení hotelu
patří sauna, je zde dostatek společenských prostor jak pro výuku, tak i hry. I přes vysoký standard jsou
ceny velmi zajímavé. Z Brna asi 160 km.

D. Jeseníky
7. Chata Zátiší v Karlově pod Pradědem
Kapacita chaty asi 60 lůžek Chata Zátiší se nachází v horní klidné části obce Karlov, kde už není
takřka žádný provoz. Pokoje jsou dvou až pětilůžkové s umyvadlem s teplou vodou, sociální zařízení
je společné na chodbě. Ubytovací kapacita je rozdělena do dvou navzájem propojených budov (asi 40
+ 20 lůžek ) V chatě dostatek prostoru pro hry i výuku. Přímo u chaty je možnost her na malém hřišti.
Z Brna asi 140 km.
8. Penzion „EDEN“ v Karlově pod Pradědem
Kapacita penzionu je 80 lůžek převážně ve čtyřlůžkových pokojích, některé vybaveny sociálním
zařízením, 2x apartman s kompletním soc. zařízením. Pokoje jsou rozloženy do dvou samostatných
pater, takže je objekt vhodný pro dvě samostatné skupiny. Vlastní dětské hřiště, větší travnaté hřiště
vhodné pro míčové hry. Pobyt je zpestřen programem zájezdů, např. Karlova Studánka, krytý bazén
v Břidličné, krápníkové jeskyně „Na Pomezí“, Velké Losiny, atd.
Mimo tuto nabídku můžeme zařídit pobyty i na jiných zařízeních, popřípadě dopravu na pobyty, které
jste si zařídili sami.
Ceny za týdenní pobyt se pohybují pro mateřské školy od 1.850 Kč do 2.000 Kč, pro 1. stupeň
základních škol od 1.960 Kč do 2.200 Kč a zahrnují ubytování s plnou penzí (5x denně strava)
a pitný režim. Nezahrnují však dopravu. V případě zájmu doporučujeme co nejdříve telefonicky
dohodnout termín a urychleně zaslat písemnou objednávku. Pobyty fakturujeme většinou až po
proběhnutí, podle skutečného počtu účastníků.
Všechny naše pobyty jsou zahrnuty v programu ozdravných pobytů, na které mohou rodiče čerpat
dotace od zdravotních pojišťoven až ve výši 1.000 Kč.
Za SSŠ - školní výlety
Vítězslav Zbořil, Milana Klvaňová

* * *
Měsíčník
Vydává Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15
Určeno: pro vnitřní potřebu škol v územní působnosti Odboru školství KÚ JMK
Schválil: Mgr. Jan Juřík
Redakce a zpracování: PaedDr. Věra Hlavsová, Mgr. Ludmila Jarošová
Uzávěrka: vždy 15. předchozího měsíce
Měsíčník neprochází jazykovou úpravou.
Rok 2009
Číslo 1 (leden) - vychází 5. 1. 2009
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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

**.

** Ceny vzdělávacích programů jsou uvedeny bez DPH.

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

