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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
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
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Kontaktní osoba:

PaedDr.
543 426 045
Uzávěrka přihlášek: 25. ledna 2009

Zuzana Sniegoňová, e-mail: sniegonova@sssbrno.cz., tel.:

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

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
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S E M I N Á Ř K N O V É M AT U R I T Ě Z N Ě M E C K É H O J A Z Y K A
Obsah:
V didakticky zaměřeném semináři se účastníci seznámí s příklady receptivních (Lesen, Hören)
a produktivních (Schreiben, Sprechen ) dovedností a jejich hodnocením.
Budeme analyzovat typy úloh vyskytujících se u nové maturity, především v její ústní části.
Příklady budou čerpány z nové, moderně koncipované učebnice Direkt i z jiných výukových
materiálů, připravujících studenty optimálně k nové maturitě.
Zároveň vyučující získají také tipy pro tvorbu tematických plánů podle požadavků RVP/ŠVP.
Určeno komu:
středoškolským učitelům NJ
Číslo akreditace:
3513/2008-25-63
Seminář je součástí metodických setkání aktivních němčinářů.
Termín konání:
28. 1. 2008 od 13:00 do 16:00 hod.
Místo konání:
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Lektorka:
Mgr. Ivana Frýbová
Odborný garant:
Mgr. Vítězslava Cihlářová, vedoucí MK NJ při SSŠ Brno
Kurzovné:
400 Kč
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: 15. ledna 2009 (Kdo se nepřihlásí do tohoto termínu, nebude moci
obdržet kopie pracovních materiálů.

»

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
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Lektor:
Kurzovné:
Kontakt:

PhDr. Jan Svoboda (PdF OU)
700 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

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.
• 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
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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

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
• 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.
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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

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.
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
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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

ČTENÍM A PSANÍM KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ - BLANSKO
Obsah:
Komu určeno:
Číslo akreditace:
Termíny konání

Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:

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
Blansko, nám. Svobody 2
PhDr. Libor Kyncl, certifikovaný lektor RWCT
4.900 Kč
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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

»

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
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
Uzávěrka přihlášek: 30. 1. 2009
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»

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
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

»

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
J A K N A TO - O D RV P K E Š V P N A S O Š / S O U
Obsah:
Seminář zaměřený ve fázi přípravy implementace rámcových vzdělávacích programů odborného
vzdělávání (RVP OV) na seznámení pedagogických pracovníků s pojetím dvoustupňového kurikula,
s RVP OV, základními principy a metodikou tvorby školních vzdělávacích programů (ŠVP).
1. Rámcové vzdělávací programy odborného vzdělávání (RVP OV)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Začlenění RVP OV do celkové koncepce kurikulární reformy
Pojetí, cíle a nástroje kurikulární reformy v odborném vzdělávání
Nová funkce školy a role učitele v odborném vzdělávání
Obsah a struktura RVP OV, principy oborové struktury
Klíčové kompetence
Vzdělávací oblasti
Rámcový učební plán
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Průřezová témata

2. Školní vzdělávací program základního vzdělávání (ŠVP OV) - Jak na to
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vzdělávací koncepce školy jako východisko
pro tvorbu ŠVP
Vlastní aktivity spojené s tvorbou školního vzdělávacího programu
Východiska školy pro tvorbu školního vzdělávacího programu
Analýza podmínek školy, analýza trhu práce - sociálních partnerů
Tvorba profilu (výstupních kompetencí) absolventa, požadavky zaměstnavatelů
Základní postupy při tvorbě školního vzdělávacího programu, harmonogram tvorby ŠVP
Motivace pedagogického sboru
Týmová práce - vytvoření pracovních týmů, určení koordinátorů, zapojení sociálních partnerů
Návrh struktury školních vzdělávacích programů
Učební plán, učební osnovy, transformace vzdělávacího obsahu do učebního plánu
Metody, formy, nástroje a pomůcky pro zpracování ŠVP

Určeno komu:
Číslo akreditace:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní adresa:

koordinátorům ŠVP na SOŠ a SOU
27 444/2007-25-604
5. 2. 2009 od 9:,00 do 15:30 hod.
Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15
PhDr. Maria Bezchlebová ( NUOV Praha)
600 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: 31. 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
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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
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.
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Celková hodinová dotace: 8 hodin, z toho 5 hodin přímá výuka a 3 hodiny on-line.
j) Užití ICT ve speciální pedagogice
Cílem předmětu je představit možnosti specializovaného programového a technického vybavení
počítačů použitelné pro tělesně a duševně hendikepovanou mládež, možnosti zapojení do běžného
života a možnosti vzájemné komunikace s ostatní populací.
Celková hodinová dotace: 6 hodin, z toho 4 hodiny přímá výuka a 2 hodiny on-line.
k) Angličtina pro ICT
Cílem předmětu je doplnění slovní zásoby orientované na problematiku ICT.
Celková hodinová dotace: 5 hodin přímé výuky.
l) Příprava školních projektů
Obsahem předmětu je seznámení účastníků se základy projektového řízení, je jim dána základní
orientace v dotačních titulech v ČR a ukázky aplikace do školní praxe. Cílem kurzu je vybavit
účastníky základními dovednostmi a technikami pro přípravu a realizaci projektů (zejména se
zaměřením na projekty financované z ESF). Nácvik je doplněn konkrétními ukázkami a příklady
z praxe.
Celková hodinová dotace: 15 hodin z toho 5 hodin on-line
m) Vedení školních žákovských projektů
Cílem je seznámit účastníky studia s projektovou výukou podporovanou ICT jako jednou z metod
výuky. Seznámí se zásadami přípravy žákovského projektu, realizací a řízením projektů a variantami
hodnocení projektové výuky.
Celková hodinová dotace: 10 hodin, z toho 4 hodiny on-line
n) Aktuální zdroje informací a výukových objektů na internetu
Cílem je seznámit účastníky se základními pojmy z oblasti teorie informace a přenášení informací
z pohledu praktického vyhledávání a zpracování informací z oblasti ICT. Ukázat aktuální zdroje
a novinky z oblasti ICT, podle stavu současného rozvoje.
Celková hodinová dotace: 8 hodin, z toho 3 hodiny on-line.
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
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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

