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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
Mgr. Art. Olga Hořavová
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
Školní výlety
Vítězslav Zbořil
Milana Klvaňová
FAX - školní výlety

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@sssbrno.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
543 426 036
516 410 973
602 169 157
519 330 441
774 324 588
517 334 131
733 585 873

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
horavova@sssbrno.cz
skoupa@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
543 426 041
543 426 042
543 426 043

pospisil@sssbrno.cz
david@sssbrno.cz
smoldasova@sssbrno.cz
michurova@sssbrno.cz
florianova@sssbrno.cz
bartlova@sssbrno.cz
medkova@sssbrno.cz
zboril@sssbrno.cz
klvanova@sssbrno.cz
vylety@sssbrno.cz

ratajska@sssbrno.cz
slezak@sssbrno.cz
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VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Milí spolupracovníci ze škol a školských zařízení!
Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém školním roce a za Váš zájem o naše semináře
a kurzy. Přejeme Vám krásné prožití prázdnin a těšíme se na setkávání na dalších akcích
v novém školním roce!
Kolektiv pracovníků SSŠ Brno

»

CIZÍ JAZYK A LITERATURA
TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ O PRÁZDNINÁCH
Obsah:
Pro začátečníky:
Tento kurz bude určen pro pedagogy, kteří nemají žádné znalosti AJ.
Pro mírně pokročilé:
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.
Otevřena bude ta úroveň, na kterou se přihlásí dostatečný počet zájemců, případně obě.
Určeno komu:
všem pedagogickým pracovníkům, kteří si potřebují doplnit znalost AJ
Číslo akreditace:
15 887/2007-25-371
Číslo akce:
884
Termín konání:
29.6. - 3. 7. 2009, vždy od 8:30 - cca 15:30 hod. (celkem 35 vyučovacích
hodin, každý den bude 7 vyuč. hodin)
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Lektor:
bude upřesněn
Kurzovné:
2.500 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
PhDr. Zuzana Sniegoňová, e-mail: sniegonova@sssbrno.cz, tel: 543 426 045
Uzávěrka přihlášek: 15. června 2009

TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ S RODILÝM MLUVČÍM
Obsah:
Hlavním cílem tohoto kurzu bude využití znalostí účastníků v mluveném slově.
Tento cíl platí pro neaprobované učitele jazyků a ostatní učitele, kteří si chtějí zvýšit svou jazykovou
úroveň. Kurzu se však mohou zúčastnit i aprobovaní učitelé jazyků, kteří si chtějí intenzivně procvičit
svou jazykovou znalost.
V kurzu bude vyučovat rodilý mluvčí a je určen pro středně pokročilou jazykovou úroveň účastníků.
Určeno komu:
všem pedagogickým pracovníkům, kteří si potřebují doplnit znalost AJ
Číslo akreditace:
15 887/2007-25-371
Číslo akce:
953
Termín konání:
29.6. - 3. 7. 2009, vždy od 8:30 - cca 15:30 hod. (celkem 35 vyučovacích
hodin, každý den bude 7 vyuč. hodin)
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Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní adresa:

SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Chris Morgan
2.500 Kč)
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
PhDr. Zuzana Sniegoňová, e-mail: sniegonova@sssbrno.cz, tel: 543 426 045
Uzávěrka přihlášek: 15. června 2009

TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ O PRÁZDNINÁCH
Obsah:
Pro začátečníky:
Tento kurz bude určen pro pedagogy, kteří nemají žádné znalosti AJ.
Pro mírně pokročilé:
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.
Otevřena bude ta úroveň, na kterou se přihlásí dostatečný počet zájemců, případně obě.
Určeno komu:
všem pedagogickým pracovníkům, kteří si potřebují doplnit znalost AJ
Číslo akreditace:
15 887/2007-25-371
Číslo akce:
885
Termín konání:
17. 8. - 21. 8. 2009, vždy od 8:30 - cca 15:30 hod.
Místo konání:
SSŠ 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
PhDr. Zuzana Sniegoňová, e-mail: sniegonova@sssbrno.cz, tel: 543 426 045
Uzávěrka přihlášek: 15. června 2009

TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ S RODILÝM MLUVČÍM
Obsah:
Hlavním cílem tohoto kurzu bude využití znalostí účastníků v mluveném slově.
Tento cíl platí pro neaprobované učitele jazyků a ostatní učitele, kteří si chtějí zvýšit svou jazykovou
úroveň. Kurzu se však mohou zúčastnit i aprobovaní učitelé jazyků, kteří si chtějí intenzivně procvičit
svou jazykovou znalost.
V kurzu bude vyučovat rodilý mluvčí a je určen pro středně pokročilou jazykovou úroveň účastníků.
Určeno komu:
všem pedagogickým pracovníkům, kteří si potřebují doplnit znalost AJ
Číslo akreditace:
15 887/2007-25-371
Číslo akce:
954
Termín konání:
17. 8. - 21. 8. 2009, vždy od 8:30 - cca 15:30 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Lektor:
Chris Morgan
Kurzovné:
2.500 Kč)
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
PhDr. Zuzana Sniegoňová, e-mail: sniegonova@sssbrno.cz, tel: 543 426 045
Uzávěrka přihlášek: 15. června 2009
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TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ – VYŠKOV
Obsah:
Vstupní úroveň: A2 &ndash; mírně pokročilá (podle SERR pro cizí jazyky). Zájemci,
kteří se hlásí do kurzu, rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se
jich bezprostředně týkají (např. základní osobní informace o osobě a blízké rodině, o nakupování,
místopisu a zaměstnání, trávení volného času). Dokáží komunikovat v jednoduchých a běžných
situacích, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech.
Umí použít řadu frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsali vlastní rodinu a další lidi, životní
podmínky, záležitosti týkající se jejich naléhavých potřeb. Dokáží pochopit smysl krátkých jasných
jednoduchých zpráv a hlášení. Umí číst krátké jednoduché texty a umí vyhledat konkrétní
předvídatelné informace v každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních
lístcích a jízdních řádech. Zvládnou velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumí
natolik, aby konverzaci sami dokázali udržet. Kurz se zaměřuje na rozvoj komunikativních
dovedností, upevnění a rozšíření slovní zásoby a frází z oblasti běžné každodenní komunikace
(pozdravy, oslovení, poděkování, omluva, žádost, souhlas, nesouhlas, rady, dotazy), soustřeďuje se na
běžné komunikační situace (v taxíku, obchodě, restauraci, hotelu, u pokladny, na letišti) zvláště
formou poslechových a konverzačních cvičení. Nedílnou součástí aktivit je i využití autentických
materiálů (mapky, brožury, letáky, plánky ) - procvičení čtení a představení některých aspektů ze
života Spojeného království.
Určeno komu:
pedagogickým pracovníkům
Číslo akce:
851
Číslo akreditace:
15 887/2007-25-371
Termíny konání:
17. 8. – 21. 8. 2009 (PO-PÁ) vždy 8:00 – 14:30 hod.
Místo konání:
DDM Vyškov, Brněnská7
Lektor:
Mgr. Zlatka Zbořilová
Kurzovné:
1700 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Bc. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel.: 517 334 131
Uzávěrka přihlášek: 12. června 2009

INTENZIVNÍ KURZ FRANCOUZŠTINY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
Obsah:
Upevnění, procvičení, případně rozšíření znalostí základních gramatických jevů.
Výuka konverzačních témat bude vhodně doplněna obrázkovými francouzsko-českými slovníky, audio
nahrávkami, ukázkami z francouzské literatury (např. z edice Garamond Text bilingue avec le
commentaire).
Cílem kurzu je procvičení francouzského jazyka, včetně utvrzení správné výslovnosti a nacvičení
pohotovosti v základních konverzačních situacích. Výuka povede k udržení a rozšíření znalosti učitelů
tak, aby po jeho absolvování mohli začít studovat v kurzu vyššího typu. Účastníci by měli mít znalost
na úrovni A1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky, cílem je přiblížení se vyšší znalostní
úrovni.
Určeno komu:
všem pedagogickým pracovníkům, kteří si potřebují doplnit znalost FJ
Číslo akreditace:
bude upřesněno později
Číslo akce:
964
Termín konání:
1. 7. – 3. 7. 2009, vždy od 8:30 - cca 15:30 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna
Lektor:
Mgr. Kateřina Benešová (Vlachovská)
Kurzovné:
1.500 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. června 2009
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STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH
PŘEDPOKLADŮ
STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Obsah:
Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti
řízení škol a školských zařízení, v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví, které
jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy a školského zařízení.. Studium je
v souladu se standardy MŠMT organizováno ve 4 modulech v rozsahu 100 vyučovacích hodin přímé
výuky a 20 hodin odborné stáže na vytypovaných školách a školských zařízeních. Součástí
vzdělávacího programu je doporučené samostudium. Za tímto účelem obdrží každý z účastníků
studijní materiály shrnující podrobný obsah jednotlivých modulů, zaměřený na cílové kompetence
vedoucích pracovníků. Vzdělávací program se v souladu se Standardy studia pro ředitele škol
a školských zařízení skládá ze 4 základních modulů:
• základy práva
• pracovní právo,
• financování školy
• organizace školy a pedagogického procesu.
Po absolvování výuky ve všech modulech budou účastníci studia absolvovat pedagogickou praxi
formou třídenních stáží ve vybraných školách nebo školských zařízeních.
Určeno komu:
Kvalifikační studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají
nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení.
Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon
funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle §5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb.
Číslo akce:
909
Číslo akreditace:
25 688/2008-25-551
Termíny konání:
zahájení 2. října 2009, ukončení závěrečnou zkouškou 26. března 2010
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Kurzovné:
9.000 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ivana Smejkalová, tel.: 543 426 047, e-mail: smejkalova@sssbrno.cz
Uzávěrka přihlášek: 15. září 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
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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.
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
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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.
Forma studia:
kombinovaná (studium je z velké části řešeno on-line výukou)
Další informace:
studijní řád je zveřejněn na www.sssbrno.cz
Předpokládaný počet účastníků:
12-15 (malý počet studentů umožní individuální přístup)
Určeno komu:
pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo se připravují na
výkon specializované činnosti – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií
Číslo akce:
987
Číslo akreditace:
12 627/2008-25-305
Termíny konání:
Výuka v podzimním období 2009: pátky a soboty 2. 10. 2009, 3. 10.
2009, 23. 10. 2009, 24. 10. 2009, 6. 11. 2009, 7. 11. 2009, 27. 11. 2009, 28. 11. 2009, 8. 1. 2010, 9. 1.
2010 (v pátek výuka MAX. 14:00 – 19:00 h, v sobotu MAX 9:00 – 18:00 hod.)
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Odborný garant:
Doc. Ing. Jiří Rybička, Dr.
Kurzovné:
19.000 Kč (možnost fakturovat max. ve třech splátkách)
Poznámka:
Forma studia: kombinovaná (studium je z velké části řešeno on-line
výukou)
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Bc. Hana Knapová, knapova@sssbrno.cz , tel.: 543 426 026
Uzávěrka přihlášek:
11. září 2009 (přihlášky prosím zasílejte co nejdříve)

»

ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA
COACHING PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ
Obsah:
• Jak vést a formovat svůj tým
• Sociální výcvik: zvládání a odhad situace
• Stress v řízení
• Stress a práce se zátěží ve všech rovinách života
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• Zákonitosti úspěchu
• Jak se promítá vlastní dispozice v řízení lidí, konkrétní příklady
• Výcvik zátěže v komunikaci
• Dispozice jednání – stavy EGA
• Praktické sebenáhledy
Určeno komu:
řídícím pracovníkům škol a školských zařízení
Číslo akce:
949
Číslo akreditace:
bude doplněno
Termíny konání:
dvoudenní seminář: pátek 11. září 2009 od 9:00 do cca 17:00 hod., sobota
12. září od 9:00 do cca 14:00 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Lektorka:
prim. PhDr. Lidmila Pekařová
Kurzovné:
1.900 Kč
Poznámka:
Odborným garantem vzd. programu je PaedDr. Věra Hlavsová, vedoucí
oddělení vzdělávání a projektů, e-mail: hlavsova@sssbrno.cz, tel.:
543 426 030
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ivana Smejkalová, e-mail: smejkalova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 047
Uzávěrka přihlášek: 4. září 2009

»

OSTATNÍ NABÍDKY
K R I Z O V É C H O V Á N Í , Š K O L N Í Ú R A Z Y, Z Á S A D Y P RV N Í P O M O C I
Obsah:
1. Co je život bezprostředně ohrožující stav
2. Co udělat nejdříve a co potom (Hodnocení stavu postiženého, vyprošťování, transport)
3. Stavění tepenného krvácení
4. Uvolnění dýchacích cest
5. Stabilizovaná poloha
6. Umělé dýchání
7. Masáž srdce
8. Úrazy (obvazová a fixační technika)
• Poranění způsobená fyzikálními a chemickými vlivy (chladem, teplem, elektrickým proudem,
kyselinami, louhy, tonutí, poranění hlavy, páteře, hrudníku, břicha, končetin)
• Tlakové obvazy, šátkové obvazy, znehybnění - imobilizace
• Ošetření ran způsobených fyzikálními a chemickými vlivy, uštknutí hadem, bodnutí hmyzem projevy alergie, pokousání zvířaty, cizí tělesa
• Šok - druhy šoků, fáze šoku, příznaky šoku, protišoková opatření, úžeh, úpal
Určeno komu:
pedagogickým pracovníkům
Číslo akce:
951
Číslo akreditace:
15 887/2007-25-371
Termíny konání:
čtvrtek 4. 6. 2009 od 14:00 – 17:30 hod.
Místo konání:
Dům dětí a mládeže Vyškov, Brněnská 7, 682 01 Vyškov
Lektor:
MUDr. Martin Slezák, anesteziolog FN Bohunice, 12 let praxe u RZS Brno
Kurzovné:
450 Kč
Poznámka:
Kapacita semináře je vzhledem k praktickým ukázkám a potřebě procvičení
15 osob
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Kontakt:

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Bc. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel.: 517 334 131
Uzávěrka přihlášek: 29. května 2009
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PROJEKT ROZVOJ DVPP A SÍTĚ METODICKÉ
PODPORY V JMK
POZVÁNKY NA METODICKÉ KONFERENCE
M E D I Á L N Í V Ý C H O VA N E T R A D I Č N Ě
Cílem setkání je nabídka inspirativních podnětů při skupinové či samostatné práci žáků nebo studentů
v průřezovém tématu Mediální výchova, seznámení účastníků konference s činností Studia Lávka
a formu služeb pro školy při naplňování ŠVP v novém netradičním oboru.
1. Realizace výukového programu pro školu, metodou zážitkové pedagogiky bude téma objasněno
s doplňkovým vysvětlením řídícího pedagoga. V rámci konference 9.6. bude prezentován program
Rádio, 2. a 3.6. potom ukázky z programu Noviny. Účastníci konference si vyzkoušejí aktivity
v takovémto programu, během něhož budou ukazovány různé varianty možných řešení. Seznámí se
se základními pravidly pro práci žurnalistů, s jejich prací v omezeném čase, budou vedeni k pochopení
některých „mediálních triků“ a tím ke kritičtějšímu sledování všeho, co se na ně z médií „hrne“.
Výukový program také napomáhá k rozvoji vyjadřovacích schopností, řečnických dovedností a vztahů
při společné práci v kolektivu.
2. Moderovaná diskuze mimo jiné o možnostech mediální výuky na školách, stavu a úrovni dané
problematiky ve výuce, výměna dobrých zkušeností s cílem najít a pojmenovat různé cesty mediální
výchovy v rámci ŠVP. Diskusi povedou, zúčastní se jí členky metodického kabinetu Člověk
a společnost Mgr. Jitka Kačerová, Mgr. Alena Vlhová, Mgr. Jana Hrubá a další.
Určeno komu:
pedagogickým pracovníkům 2. stupně ZŠ a SŠ
Číslo akce:
974
Číslo akreditace:
25 688/2008-25-551
Termín konání:
2. 6. 2009 od 13:30 – 17:30 hod.
Místo konání:
Středisko služeb školám a zařízení pro DVPP Brno, pobočka Břeclav,
Dům školství, 17. listopadu 1a
Lektor:
Mgr. Miroslav Obrátil
Kurzovné:
neplatí se žádné kurzovné, hrazeno z projektu
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Bc. Michal Slezák e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel.: 517 334 131
Uzávěrka přihlášek: 2. června 2009

M E D I Á L N Í V Ý C H O VA N E T R A D I Č N Ě
Cílem setkání je nabídka inspirativních podnětů při skupinové či samostatné práci žáků nebo studentů
v průřezovém tématu Mediální výchova, seznámení účastníků konference s činností Studia Lávka
a formu služeb pro školy při naplňování ŠVP v novém netradičním oboru.
1. Realizace výukového programu pro školu, metodou zážitkové pedagogiky bude téma objasněno
s doplňkovým vysvětlením řídícího pedagoga. V rámci konference 9.6. bude prezentován program
Rádio, 2. a 3.6. potom ukázky z programu Noviny. Účastníci konference si vyzkoušejí aktivity
v takovémto programu, během něhož budou ukazovány různé varianty možných řešení. Seznámí se
se základními pravidly pro práci žurnalistů, s jejich prací v omezeném čase, budou vedeni k pochopení

13
některých „mediálních triků“ a tím ke kritičtějšímu sledování všeho, co se na ně z médií
„hrne“. Výukový program také napomáhá k rozvoji vyjadřovacích schopností, řečnických dovedností
a vztahů při společné práci v kolektivu.
2. Moderovaná diskuze mimo jiné o možnostech mediální výuky na školách, stavu a úrovni dané
problematiky ve výuce, výměna dobrých zkušeností s cílem najít a pojmenovat různé cesty mediální
výchovy v rámci ŠVP. Diskusi povedou, zúčastní se jí členky metodického kabinetu Člověk
a společnost Mgr. Jitka Kačerová, Mgr. Alena Vlhová, Mgr. Jana Hrubá a další.
Určeno komu:
pedagogickým pracovníkům II. stupně ZŠ a SŠ
Číslo akce:
973
Číslo akreditace:
25 688/2008-25-551
Termíny konání:
3. 6. 2009 od 13:30 – 17:30 hod.
Místo konání:
Středisko služeb školám a zařízení pro DVPP Brno, pobočka Blansko,
nám. Svobody 2
Lektor:
Mgr. Miroslav Obrátil
Kurzovné:
neplatí se žádné kurzovné, hrazeno z projektu
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Bc. Michal Slezák e- mail: slezak@sssbrno.cz, tel.: 517 334 131
Uzávěrka přihlášek: 3. června 2009

M E D I Á L N Í V Ý C H O VA N E T R A D I Č N Ě
Cílem setkání je nabídka inspirativních podnětů při skupinové či samostatné práci žáků nebo studentů
v průřezovém tématu Mediální výchova, seznámení účastníků konference s činností Studia Lávka
a formu služeb pro školy při naplňování ŠVP v novém netradičním oboru.
1. Realizace výukového programu pro školu, metodou zážitkové pedagogiky bude téma objasněno
s doplňkovým vysvětlením řídícího pedagoga. V rámci konference 9.6. bude prezentován program
Rádio, 2. a 3.6. potom ukázky z programu Noviny. Účastníci konference si vyzkoušejí aktivity
v takovémto programu, během něhož budou ukazovány různé varianty možných řešení. Seznámí se
se základními pravidly pro práci žurnalistů, s jejich prací v omezeném čase, budou vedeni k pochopení
některých „mediálních triků“ a tím ke kritičtějšímu sledování všeho, co se na ně z médií „hrne“. 2. 2.
2. Výukový program také napomáhá k rozvoji vyjadřovacích schopností, řečnických dovedností
a vztahů při společné práci v kolektivu.
moderovaná diskuze mimo jiné o možnostech mediální výuky na školách, stavu a úrovni dané
problematiky ve výuce, výměna dobrých zkušeností s cílem najít a pojmenovat různé cesty mediální
výchovy v rámci ŠVP. Diskusi povedou, zúčastní se jí členky metodického kabinetu Člověk
a společnost Mgr. Jitka Kačerová, Mgr. Alena Vlhová, Mgr. Jana Hrubá a další.
Určeno komu:
pedagogickým pracovníkům II. stupně ZŠ a SŠ
Číslo akce:
972
Číslo akreditace:
25 688/2008-25-551
Termíny konání:
9. 6. 2009 od 13:30 – 17:30 hod.
Místo konání:
Brno - CVČ Lávka, Kraví hora 1, 602 00 Brno
Lektor:
Mgr. Miroslav Obrátil
Kurzovné:
neplatí se žádné kurzovné, hrazeno z projektu
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Bc. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel.: 517 334 131
Uzávěrka přihlášek: 9. června 2009
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J A K N A V Ý U K U I N F O R M AT I K Y N A Z Š A V Í C E L E T Ý C H G Y M N Á Z I Í C H
Program akce:
1. Úvod – představení projektu
2. Představení činnosti metodického kabinetu ICT – seznámení s metodickým materiálem
„Metodické připomínky a náměty pro tvorbu ŠVP v oblasti Informační a komunikační
technologie“
3. Pohled učitele SŠ na znalosti z oblasti ICT u žáků vycházejících ze ZŠ
4. Prezentace metodického nástroje nebo metodiky – praktické ukázky vybraných témat:
• Elektronická prezentace (prezentační programy)
• Rastrová grafika
• Zpracování a úprava fotografií
• Vytváření www stránek
• Algoritmizace
5. Diskuze účastníků k aktuálním otázkám metodiky daného oboru
6. Závěr konference
Určeno komu:
pedagogickým pracovníkům II. stupně ZŠ a SŠ
Číslo akce:
986
Číslo akreditace:
25 688/2008-25-551
Termíny konání:
2. 6. 2009 od 13:30 – 17:30 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Kurzovné:
neplatí se žádné kurzovné, hrazeno z projektu
Poznámka:
Konference v tomto termínu je určena pro účastníky ze škol z okresu Brnovenkov, Blansko a Znojmo.
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Bc. Hana Knapová, knapova@sssbrno.cz , tel.: 543 426 026
Uzávěrka přihlášek: obratem

J A K N A V Ý U K U I N F O R M AT I K Y N A Z Š A V Í C E L E T Ý C H G Y M N Á Z I Í C H
Program akce:
7. Úvod – představení projektu
8. Představení činnosti metodického kabinetu ICT – seznámení s metodickým materiálem
„Metodické připomínky a náměty pro tvorbu ŠVP v oblasti Informační a komunikační
technologie“
9. Pohled učitele SŠ na znalosti z oblasti ICT u žáků vycházejících ze ZŠ
10. Prezentace metodického nástroje nebo metodiky – praktické ukázky vybraných témat:
• Elektronická prezentace (prezentační programy)
• Rastrová grafika
• Zpracování a úprava fotografií
• Vytváření www stránek
• Algoritmizace
11. Diskuze účastníků k aktuálním otázkám metodiky daného oboru
12. Závěr konference
Určeno komu:
pedagogickým pracovníkům II. stupně ZŠ a SŠ
Číslo akce:
986
Číslo akreditace:
25 688/2008-25-551
Termíny konání:
9. 6. 2009 od 13:30 – 17:30 hod.
Místo konání:
SPŠ E. Beneše a SOU Břeclav, nábřeží Komenského v Břeclavi
Kurzovné:
neplatí se žádné kurzovné, hrazeno z projektu
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Poznámka:

Konference
v tomto termínu je určena pro účastníky ze škol z okresu
Brno-venkov, Blansko a Znojmo.
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Bc. Hana Knapová, knapova@sssbrno.cz , tel.: 543 426 026
Uzávěrka přihlášek: 5, června 2009

D E S K O V É H RY N E J E N N A P R Á Z D N I N Y
Obsah:
Konference je určena pro vychovatelky/vychovatele školních družin a klubů, účastníci setkání získají
informace o uplatnění klíčových kompetencí prostřednictvím deskových
Přehled témat:
1. Úvod
2. I. Blok - Deskové hry
Praktické seznámeni s moderními deskovými hrami, jejich pravidly a možnostmi
využití v pedagogické praxi
3. Přestávka
4. II. Blok – Uplatnění klíčových kompetencí prostřednictvím deskových her zábavnou
činností a jejich zařazení do školního vzdělávacího programu
5. Přestávka
6. Diskuse
Určeno komu:
vychovatelkám/vychovatelům školních družin a klubů okresu Břeclav
Číslo akce:
01015
Číslo akreditace:
25 688/2008-25-551
Termín konání
10. června 2009, 9:00 – 14:00 hod.
Místo konání:
ZŠ Kupkova, Sovadinova 1, Břeclav
Lektoři:
Bc. Vlastimil Kubát
Kurzovné:
neplatí se žádné kurzovné, hrazeno z projektu
Poznámka:
tato akce je také III. setkáním vychovatelek okresu Břeclav
Kontaktní adresa:
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: 5. června 2009

V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O LY
Obsah
Pracovní setkání ředitelů základních škol s cílem výměny zkušeností a sdílení dobrých praxí
v problematice „Vlastní hodnocení školy“.
Výstupem konference bude sborník metodických návodů, jak efektivně zpracovat vlastní hodnocení
školy (1. nástroje využitelné při vlastním hodnocení, 2. způsoby zpracování zprávy z vlastního
hodnocení včetně příkladů, 3. k čemu nám vlastní hodnocení slouží a jeho další využití).
Přehled témat: 1. Prezence (8:00 – 8:15)
2. Zahájení, prezentace SOŠ a SOU Blansko, Bezručova 33 (8:15 – 8:30)
3. Panelové vystoupení lektorů – RNDr. Pavel Nezval, Mgr. Miroslav Strouhal (8:30
– 10:00)
4. Cofee break (10:00 – 10:15)
5. Diskuze ve skupinách, návrhy dílčích výstupů (10:15 – 12:00)
6. Občerstvení (12:00 – 12:30)
7. Práce na společném výstupu, jeho odsouhlasení (12:30 – 14:00)
8. Závěr (14:00)
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Určeno komu:
Číslo akce:
Číslo akreditace:
Termín konání:
Místo konání:
Lektoři:
Kurzovné:
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Uzávěrka přihlášek:

ředitelům úplných základních škol z okresu Blansko a Vyškov
01014
25 688/2008-25-551
11. 6. 2009, 8:00 – 14:00 hod.
SOŠ a SOU Blansko, Bezručova 33
RNDr. Pavel Nezval, Mgr. Miroslav Strouhal
neplatí se žádné kurzovné, hrazeno z projektu
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Mgr. Ivo Prokeš, e-mail: prokes@sssbrno.cz, tel.: 543 426 037
8. června 2009

LANDESKUNDE DEUTSCHLANDS
Cílem setkání je metodická pomoc učitelům cizích jazyků pro výuku reálií v hodinách německého
jazyka a poskytnutí metodických materiálů využitelných pro výuku na základních a středních školách.
Poznámka k programu:
1) PowerPointová Prezentace o Německu - reálie německy mluvících zemí se zaměřením na
Německo
2) Workshop (dva paralelně probíhající pro ZŠ a SŠ) - představení materiálů, sloužících nejen
k doplnění shlédnuté prezentace,ale i k poutavému procvičení různých jazykových dovedností (
čtení a poslech s porozuměním, mluvení, psaní..)
3) Diskuse o postavení výuky reálií ve výuce Nj
Určeno komu:
všem učitelům ZŠ, SŠ.
Číslo akce:
dne 8.6. – 01017
dne 15.6. – 01018
dne 16.6. – 01019
Číslo akreditace:
25 688/2008-25-551
Termíny konání
8.června 2009 od 13:30-18:00 hod (SPŠCH Brno, Vranovská 65)
15.června 2009 od 13:30-18:00 hod ( SSŠ Brno, Hybešova 15)
16.června 2009 od 14:00-18:30 hod ( Gymnázium Břeclav, Sady 28.října 1)
Lektor:
Lektorují členky metodického kabinetu Cizích jazyků při SSŠ Brno, Mgr. Bílá, PaedDr. Brnická,
PhDr. Miklínová , Mgr. Toncrová
Kurzovné:
neplatí se žádné kurzovné, hrazeno z projektu
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
PhDr. Zuzana Sniegoňová, e-mail: sniegonova@sssbrno.cz, tel: 543 426 045
Uzávěrka přihlášek: 4. června 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

.

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:

