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VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ 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
Zástupce ředitele
Asistentka
Fax
Vrátnice, spojovatelka
Vedoucí oddělení
pracoviště Brno
Hybešova 15

pracoviště Blansko
náměstí Svobody 2
pracoviště Břeclav
17. listopadu 1a
pracoviště Vyškov
Brněnská 7
Vedoucí oddělení
PC (poradenství HW, SW)
projekt Bezdrátová škola
JMSKOLY
Vedoucí pracoviště Kuřim
Jungmannova 1227
Učebnice a pomůcky
Vedoucí pracoviště Blansko
Dvorská 26
Školní výlety

Mgr. Jan Juřík
Radovan Mrkva
Naďa Zhořová

543 426 050
543 426 055
543 426 058
543 426 057
543 426 011
ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ
PaedDr. Věra Hlavsová
543 426 030
739 314 093
Mgr. Ludmila Jarošová
543 426 028
Mgr. Radka Ježková
543 426 044
Bc. Hana Knapová
543 426 026
Mgr. Marek Lauermann
543 426 031
Mgr. Zuzana Burešová
543 426 044
Bc. Marta Popelářová, DiS.
543 426 046
Ing. Hana Pospíšilová
543 426 029
Mgr. Ivo Prokeš
543 426 037
Mgr. Ivana Smejkalová
543 426 047
PhDr. Zuzana Sniegoňová
543 426 045
Jana Žáčková
543 426 036
Mgr. Art. Olga Hořavová
543 426 036
Anna Skoupá
516 410 973
602 169 157
Mgr. Ludmila Ratajská
519 330 441
733 585 861
Bc. Michal Slezák
517 334 131
733 585 873
ODDĚLENÍ SLUŽEB
Radovan Mrkva
543 426 055
Zdeněk Valíček
543 426 040
Ing. Daniel Susík
543 426 054
733 585 837
Jakub Štursa
543 426 051
Marie Vlčková
541 230 883
724 236 185
Marie Vlčková
541 230 883
Jarmila Klimešová
516 417 976
516 418 710
Vítězslav Zbořil
543 426 041
Lukáš Mrkva
543 426 023
FAX - školní výlety
543 426 043

Kompletní seznam kontaktů a činností SSŠ naleznete na www.sssbrno.cz

jurik@sssbrno.cz
mrkva@sssbrno.cz
zhorova@sssbrno.cz

hlavsova@sssbrno.cz
jarosova@sssbrno.cz
jezkova@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
ratajska@sssbrno.cz
slezak@sssbrno.cz

mrkva@sssbrno.cz
valicek@sssbrno.cz
susik@sssbrno.cz
stursa@sssbrno.cz
vlckova@sssbrno.cz
vlckova@sssbrno.cz
klimesova@sssbrno.cz
ssbk@volny.cz
zboril@sssbrno.cz
mrkva.lukas@sssbrno.cz
vylety@sssbrno.cz
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VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
»

INFORMATIKA
V Ý U K A A L G O RI T M I Z A CE N A Z Š
Obsah:
1. Postavení algoritmizace ve výuce informatiky na základní škole. Zařazení do ŠVP.
2. Metodika výuky algoritmizace na základní škole.
3. Prostředí pro výuku algoritmizace. Volně šiřitelné, komerční. Ukázky, praktické vyzkoušení
(Baltík, Karel, a další).
4. Ukázky a vzorové příklady, které lze užít ve výuce žáků s různou úrovní pokročilosti.
5. Posuzování dosažené úrovně znalostí.
6. Další náměty pro výuku algoritmizace i pro mimoškolní aktivity.
7. Žákovské projekty, jedna z možností, jak rozvíjet kompetence žáků. Přínos využití.
Určeno komu:
Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky základní školy, zejména
učitele informatiky, případně vedoucí zájmových útvarů z oblasti ICT.
Číslo akce:
1376
Číslo akreditace:
21582/2009-25-524
Termíny konání:
vždy ve čtvrtek 11. 2., 18. 2. a 25. 2. 2010, od 15:30 do 18:30 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Cena:
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
1.400 Kč
pro ostatní
1.680 Kč
Lektor:
Ing. Ludmila Brestičová
Poznámka:
Obsah kurzu je rozdělen do tří termínů výuky, je tedy třeba se zúčastnit ve
všech třech uvedených termínech.
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. února 2010

B UR Z A D O B RÝ C H N Á PA D Ů – V Y UŽ I T Í I NT E R A KT IV NÍ TAB U L E V E
V Ý U CE
Obsah:
1) Burza nápadů – neformální předvedení přinesených ukázek a materiálů. Rozbor jednotlivých
ukázek lektorem – pozitiva, negativa, nové možnosti.
2) Novinky v oblasti interaktivních tabulí.
3) Program Hot Potatoes a jeho využití při tvorbě materiálů pro interaktivní tabule:
a) Instalace aplikace, informace o Hot Potatoes na Internetu, vysvětlení základních funkcí
jednotlivých aplikací.
b) Praktické cvičení: tvorba materiálů, testů, křížovek a cvičení v jednotlivých aplikacích.
Určeno komu:
Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří interaktivní tabuli ve
vyučování používají a hledají nové inspirace pro přípravu materiálů pro výuku.
Číslo akce:
1377
Číslo akreditace:
9373/2009-25-216
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Termíny konání:
Místo konání:
Lektor:
Cena:

v pátek 19. 2. 2010 od 14:00 do 18:00 hod.
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
500 Kč
pro ostatní
600 Kč
Poznámka:
Akce není určena pro učitele, kteří interaktivní tabuli dosud nepoužívají.
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: 12. února 2010

»

MATEŘSKÉ ŠKOLY – PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA
M E TO D IK A A RO Z V O J J A Z Y KO V É V Ý C HO V Y V P ŘE DŠ KO L N ÍM
VĚKU - VYŠKOV
1. Význam jazykové výchovy
2. Postavení jazykové výchovy ve výchovně-vzdělávacím procesu MŠ
3. Podmínky rozvoje dětské řeči - předpoklady zvládnutí dětské řeči. Sociální podmínky rozvoje řeči,
diagnostika úrovně dětského vyjadřování
4. Péče o výslovnost, vývoj dětské řeči, rozvoj správné výslovnosti
5. Poruchy dětské řeči
6. Rozvoj a prohlubování slovní zásoby
7. Osvojování a zdokonalování gramatické správnosti mluvených projevů
8. Rozvoj souvislého vyjadřování
9. Logopedická prevence - kompetence učitelů MŠ v oblasti základů diagnostiky logopedických vad,
včasná intervence s rodiči
Po absolvování tohoto semináře by měli pedagogové získat kompetenci především k tomu, aby včas
rozeznali případnou logopedickou vadu, byli schopni na ni upozornit rodiče a doporučit vhodného
odborníka k jejímu odstranění.
Cíl:
Cílem semináře je pomoci účastníkům se lépe orientovat v problematice rozvoje jazykové
výchovy. Seminář je zaměřen na význam jazykové výchovy, postavení jazykové výchovy v případě
MŠ. Dále je cílem semináře otázka podmínek rozvoje dětské řeči a předpokladů k jejich zvládnutí.
Prezentovány budou i nejčastější vady řeči u dětí předškolního věku a možnosti následné korekce
a logopedické péče. Účastníci budou též seznámeni s metodikou rozvoje slovní zásoby, gramatiky
a slovního vyjadřování. Cílem semináře je i získání kompetence pedagogů v oblasti logopedické včasná diagnostika logopedických vad.
Určeno komu:
MŠ + 1.stupeň ZŠ
Číslo akce:
1319
Číslo akreditace:
7728/2088-25-187
Termín konání:
15. 2. 2010
Místo konání:
Dům dětí a mládeže Vyškov, Brněnská 7, 682 01 Vyškov
Lektor:
Mgr. Lenka Bínová
Cena:
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
400 Kč
pro ostatní
480 Kč
Poznámka:
Kapacita semináře je 15 osob
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
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Kontaktní osoba:
Bc. Michal Slezák e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel.: 517 334 131
Uzávěrka přihlášek: 10. února 2010

N ÁVAZ N O S T P ŘE DŠ KO L N Í HO A Z ÁK L A D NÍ H O V Z D Ě L ÁV Á NÍ
Obsah: Vzdělávací program vychází z požadavků na předškolní vzdělávání formulovaných
v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání zaměřených na základy celoživotního
vzdělávání. V návaznosti na ně sleduje linii celoživotního vzdělávání v dalších stupních – základním,
gymnaziálním atd.
 Zásady vzdělávání vyplývající ze Školského zákona
 Vzdělávací strategie společné pro Rámcové vzdělávací programy
 Specifika RVP PV
 Návaznost RVP ZV na RVP PV
Cílem je, aby účastníci získali představu o propojenosti školského systému vzdělávání a jeho hlavních
cílech prezentovaných v Rámcových vzdělávacích programech s důrazem položeným na základy
celoživotního učení v předškolním vzdělávání. Vědomosti z této oblasti by měly pomoci při plánování
s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí, zejména v posledním roce docházky do MŠ a v prvním
a roce docházky do ZŠ.
Určeno komu:
ředitelkám a učitelkám MŠ, případně učitelkám 1. třídy ZŠ
Číslo akce:
1352
Číslo akreditace:
3375/2009-25-81
Termíny konání:
26. 2. 2010 od 14:30 do 19:30 hod.
a
27. 2. 2010 od 08:00 do 16:00 hod. – dohromady 15 vyučovacích hodin
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Zora Syslová
PaedDr. Hana Sedláčková
Cena:
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
1.200 Kč
pro ostatní
1.440 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: 17. února 2010

S T U D I JN Í CE S T Y N A Z Š M Š A S P E C IÁ L NÍ Z A ŘÍ Z E NÍ - V Y Š KO V
Obsah a cíl:
Studijní cesty pedagogů mají přispět k poznávání alternativních forem výuky a výměně zkušeností ve
všech oblastech práce školy. Cílem je seznámení pedagogů s výhodami projektového vyučování, jak
vytvořit podnětné prostředí pro samostatnou činnost dětí, integrované učení hrou a činnostmi, tvorba
a využívání portfolia. Učitel i žák ve škole 21. století.
Určeno komu:
MŠ + 1. stupeň ZŠ
Číslo akce:
1311
Číslo akreditace:
19573/2008-25-439
Termíny konání:
12. 3. 2010, 7 – cca 20 h
Místo konání:
MŠ Boršice, MŠ Uherské Hradiště
Lektor:
Mgr. Helena Kolbábková
Cena:
(možno hradit z příspěvku na DVPP) + cca 200,- z vlastních prostředků
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
400 Kč
pro ostatní
480 Kč
Poznámka:
Kapacita akce je 35 osob, do přihlášky uveďte titul, jméno, příjmení a datum
narození – účastníci obdrží certifikáty.
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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: 8. března 2010

Kontaktní adresa:

RO Z V O J M AT E M AT I C KÝ C H P ŘE DS TAV A DO V E D NO S T Í
V P ŘE DŠ K O L N ÍM V Ě K U
Obsah:
1. Rozvoj jemné motoriky - manipulace s předměty, manuální činnost
2. Rozvoj a práce s barvami, poznávání základních geometrických tvarů .
3. Rozvoj prostorové představivosti, orientace v prostoru - pravolevá orientace
 vyjasnění pojmů
 metodika nácviku v oblasti pravolevé orientace
 problematika souhlasné a nesouhlasné laterality
 pojem ambidextrie - otázka včasné diagnostiky
4. Rozvoj posloupnosti - řady, pochopení a práce s pojmy - první, poslední, hned druhý.
5. Pojem skupina předmětů a vztahy mezi předměty ve skupině - tvoření a porovnávání množin
s názorem, rozvoj pojmů - větší, menší, stejně velká
6. Názorná představa o čísle, početní úkony
7. Prezentace ukázek práce s názornými pomůckami - práce s názorem
Cílem semináře je pomoci účastníkům se lépe orientovat v problematice rozvoje matematických
představ u předškolních dětí. Pochopení, že rozvoj základních matematických představ je nedílnou
součástí výchovné práce v MŠ.
Seznámit účastníky se základními pojmy v dané problematice a zároveň je naučit způsobům jejich
praktického rozvoje a zvládnutí.
Určeno komu:
vhodné pro učitele MŠ a 1. st. ZŠ
Číslo akce:
1310
Číslo akreditace:
7728/2008-25-187
Termín konání:
30. 3. 2010 od 9:00 do 13:00 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Lenka Bínová
Cena:
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
500 Kč
pro ostatní
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: 19. března 2010

»

PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA,
DIDAKTIKA, PSYCHOLOGIE
DY S G R A F IE – S P E C . V Ý V O J O V Á P O R UC H A U ČE N Í- B ŘE CL AV
Obsah:
1. Základní teoretické poznatky o dysgrafii – příčina vzniku
2. Typy laterality – souhlasná, nesouhlasná, zkřížená
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3.
4.
5.
6.
7.

Problematika leváctví, ambidextrie
Diagnostika dysgrafických obtíží – popis jednotlivých projevů, znaků, charakteristika
Prevence již v MŠ
Dysgrafie a problematika LMD, ADHD
Konkrétní formy práce s dygrafickým žákem, systém hodnocení, tolerance dysgrafických obtíží
(zohlednění) v rámci ZŠ
8. Metody nápravné práce - REEDUKACE DYSGRAFIE
9. Zdůraznění vývojového hlediska při reedukaci – rozvoj hrubé motoriky, jemné motoriky,
grafomororiky, vizuomotorické koordinace….
10. Ukázky pomůcek používaných při reedukaci dysgrafie
11. Metodické materiály a další odborná literatura
Určeno komu:
učitelům ZŠ
Číslo akce:
1330
Číslo akreditace:
3375/2009-25-81
Termíny konání:
9. 2. 2010 od 14:00 hodin
Místo konání:
Dům školství Břeclav
Lektor:
Mgr. Lenka Bínová
Cena:
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
400 Kč
pro ostatní
480 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ludmila Ratajská, ratajska@sssbrno.cz, tel. 519 330 441
Uzávěrka přihlášek: 3. února 2010

J AK P RO B ÍH Á V Y Š E T ŘE N Í V P E D A G O G I CK O P S Y CH O L O G I CK É
P O R A D NĚ – V Y Š KO V
Cíl:
Cílem kurzu je účastníky seznámit s kompetencemi pedagogicko-psychologické poradny jako
školského poradenského zařízení a s průběhem psychologického vyšetření. Budou probrána specifika
vyšetřeních zaměřených na různé věkové kategorie a problematiku (poruchy chování, diagnostika
SPUCH, profesní orientace, osobnostní zvláštnosti, rodinná problematika). Posluchači získají přehled
o základní terminologii objevující se nejčastěji v psychologických a pedagogických nálezech.
Účastníci budou mít možnost konzultovat zprávy z PPP, které si sami přinesou (bez uvedení osobních
údajů dětí a autora zprávy).
Určeno komu:
pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ
Číslo akce:
1237
Číslo akreditace:
3375/2009-25-81
Termíny konání:
23. 2. 2010 od 14:00 do 18:30 hod.
Místo konání:
Dům dětí a mládeže Vyškov, Brněnská 7, 682 01 Vyškov
Lektor:
Mgr. Renata Abrahamová
Cena:
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
500 Kč
pro ostatní
600 Kč
Poznámka:
Kapacita semináře je 15 osob
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: 16. února 2010
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T V O ŘI V O S T A NE B J A K P O DP O R O VAT T V O Ř IV É M Y Š L E N Í U Ž Á KŮ
ZŠ
Obsah:
Teoretická část
 Základy anatomie a fyziologie CNS se zaměřením na vznik a vývoj tvůrčí činnosti
 Triune theory (Paul McLean)
 Teorie mozkových hemisfér (Roger Sperry)
 Teorie mozkových kvadrantů (Ned Hermann)
 Fáze kreativního procesu (Graham Wallas)
 Stručný přehled podstatného z psychologických teorií kreativity, představivosti (imaginace)
a výkonových schopností (např. Freud, Jung, Adler, Rank; Maslow, Lewin, Rogers; Guilford,
Gardner)
Metodické postupy
V úvodní části bude seminář využívat formu přednášky s podporou multimediální prezentace.
Další části semináře budou probíhat v rovině nácvikové, sebezkušenostní, přičemž budou využity
například tyto postupy:
 mentální rozcvička (cvičení na podporu volné myšlenkové produkce, asociací, vizualizace či
postřehu)
 praktický nácvik, sebezkušenostní cvičení
 rozbor, analýza sebezkušenostních cvičení
 rozhovor – s jednotlivci i v rámci celé skupiny
 úkolové situace (zaměřeny k početním úkonům i obecným matematickým operacím, lingvistickým
úkonům, výtvarným či pohybovým činnostem atp.)
 smyslové vnímání (podporující představivost)
Pochopení práce s příkladem, nácvikem, praktickými cvičeními či reformulací úkolu vlastními slovy
směřující k pochopení i prožitku principů tvůrčí činnosti.
Aplikace na základě pochopení principu podpořit schopnost obecné aplikace ve výchovném
a vzdělávacím kontextu i v rovině seberozvoje pedagoga. Kromě zobecnitelných faktů dosáhnout
schopnosti autonomního rozhodování a tak podpořit přímou aplikaci (tvoření) v každodenních
výchovně-vzdělávacích aktivitách účastníků.
Určeno komu:
Kurz je určen pro pedagogy ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií.
Číslo akce:
1102
Číslo akreditace:
21582/2009-25-524
Termíny konání:
25. 2. 2010 od 12:00 do 17:30 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Lektoři:
PhDr. Pavel Humpolíček (psycholog),
Ph.D., Mgr. Jana Humpolíčková (pedagog)
Cena:
(cena zahrnuje metodické materiály)
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
900 Kč
pro ostatní
1.080 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
pospisilova@sssbrno.cz, případné dotazy na tel.č.: 543 426 029
Uzávěrka přihlášek: 15. února 2010

P S Y C HO M O TO RI C KÉ H RY - B ŘE CL AV
Obsah:
1. O psychomotorice obecně (termíny psychomotorika, vývojová specifika)
2. Psychomotorické hry s praktickými ukázkami a vlastním prožitkem
 Mezipředmětové hry – propojení Tv, Vv a Prv s pohybovými hrami
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Hry posilující paměť – Kimovy hry, seznamovací hry
Hry na rozvoj senzomotorického vnímání – hry na rozvoj pozornosti, vnímání barev, tvarů
a materiálů
 Hry posilující orientaci na vlastním těle – procvičování pravolevé orientace, spojení oko –
ruka
 Hry s pomůckami – noviny, padákovina, šlapáky, chůdy
3. Relaxace obecně (základní pravidla relaxačních cvičení, možnosti použití v běžné třídě)
4. Druhy relaxačních technik:
 Dechová cvičení – např. hra na dřevorubce, kosení trávy; nácvik plného dechu (břišní,
hrudní a podklíčkový)
 Cvičení napětí a uvolnění – pasivní a aktivní relaxace
 Rytmická relaxace – možnosti a využití ve třídě
5. Autogenní trénink
6. Základy jógy pro děti – základní pozice
Určeno komu:
pro pedagogické pracovníky MŠ a 1. ročníku ZŠ
Číslo akce:
1331
Číslo akreditace:
3375/2009-25-81
Termíny konání:
25. 2. 2010 od 14:00 hodin
Místo konání:
Dům školství Břeclav
Lektor:
Mgr. Renata Abrahamová
Cena:
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
400 Kč
pro ostatní
480 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ludmila Ratajská, ratajska@sssbrno.cz, tel. 519 330 441
Uzávěrka přihlášek: 19. února 2010

H RY S PA DÁ KE M , S T U HAM I A Š Á T K Y V M Š A Š D
Obsah:
V průběhu semináře si zahrajeme řadu her z nově vycházející publikace. Jedná se především o hry
s netradičním náčiním – padákem (chůze, běh, vytváření kopule, vln, tanec rusalek, posílání míčů,
využití nafukovacích balónků, využití padáku i ve spojení se zpěvem. Hry Zajíci v zelí, Myšky, Prší,
prší... Dále využijeme ke hrám stuhy a šátky (Vycházky neoddělitelných, Seber stužku, Obr a víla,
Princezna a černokněžník, Motýli…). Zaměřeno nejen na pohybový rozvoj a rozvoj hudebnosti…
Cílem semináře je získávat nebo prohlubovat a aktualizovat znalosti a praktické dovednosti z oblasti
využití her s padákem, stuhami a šátky při komplexním rozvoji dětské osobnosti.
Určeno komu:
vhodné pro učitele MŠ a 1.st. ZŠ a vychovatele ŠD
Číslo akce:
1334
Číslo akreditace:
14196/2009-25-359
Termín konání:
17. 3. 2010 od 13:30 do 17:00 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Eva Hurdová
Cena:
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
400 Kč
pro ostatní
480 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: 8. března 2010
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P S Y C HO M O TO RI C KÉ H RY
Obsah:
1. O psychomotorice obecně (termíny psychomotorika, vývojová specifika)
2. Psychomotorické hry s praktickými ukázkami a vlastním prožitkem
 Mezipředmětové hry – propojení Tv, Vv a Prv s pohybovými hrami
 Hry posilující paměť – Kimovy hry, seznamovací hry
 Hry na rozvoj senzomotorického vnímání – hry na rozvoj pozornosti, vnímání barev, tvarů
a materiálů
 Hry posilující orientaci na vlastním těle – procvičování pravolevé orientace, spojení oko – ruka
 Hry s pomůckami – noviny, padákovina, šlapáky, chůdy
3. Relaxace obecně (základní pravidla relaxačních cvičení, možnosti použití v běžné třídě)
4. Druhy relaxačních technik
 Dechová cvičení – např. hra na dřevorubce, kosení trávy; nácvik plného dechu (břišní, hrudní
a podklíčkový)
 Cvičení napětí a uvolnění – pasivní a aktivní relaxace
 Rytmická relaxace – možnosti a využití ve třídě
5. Autogenní trénink
6. Základy jógy pro děti – základní pozice
Účastníkům budou zprostředkovány náměty na psychomotorické hry a relaxační techniky, které
mohou využít v rámci každodenních školních aktivit. V praktické části se seznámí s více či méně
obvyklými obměnami známých her. V části věnované relaxacím jim bude umožněn vlastní prožitek
z relaxačních technik, probrány obecné zásady pro nácvik relaxace a specifika použití těchto technik
u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí. Účastníci si rozšíří kompetence v oblasti psychomotorických her
a relaxačních technik.
Určeno komu:
vhodné pro učitele MŠ a 1. st. ZŠ
Číslo akce:
1085
Číslo akreditace:
3375/2009-25-81
Termín konání:
18. 3. 2010 od 13:00 do 17:00 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Renata Abrahamová
Cena:
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
400 Kč
pro ostatní
480 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: 11. března 2010

ROZVÍJEN Í PEDAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ ZAČ ÍNAJÍC ÍCH UČITELŮ
K PŘ IZPŮ SOBEN Í SE MODERN ÍM TREND ŮM SPOLEČNOSTI
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 16. 2. 2010
 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
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Jak komunikovat s rodiči problematických žáků (drogy, šikana, poruchy příjmu potravy, krádeže
a jiné sociopatologické jevy)
2. seminář: Jak komunikovat s kolegy – proběhne 2. 3. 2010
 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 23. 3. 2010
 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 6. 4. 2010
 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.
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 akce:
1356
Číslo akreditace:
12 327/2008-25-305
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Všechny semináře začínají ve 13:00 hodin a trvají do 17:00 hodin.
Lektorka:
RNDr. Marcela Vrbová, výchovná poradkyně s dlouholetou pedagogickou
praxí na základních i středních školách
Cena:
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
1.600 Kč
pro ostatní
1.920 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Marek Lauermann, e-mail: lauermann@sssbrno.cz, tel. 543 426 031
Uzávěrka přihlášek: 15. února 2010

S P O L UP R ÁC E P E D AG O G Ů A R O DI Č Ů ( JS M E N A J E D NÉ L O DI)
Obsah:
Cílem kurzu je, aby účastníci získali schopnosti volit vhodnou strategii jednání a tak předcházet
konfliktům, čelit neoprávněnému tlaku rodičů, ale také aktivně naslouchat potřebám rodičů a naučit se
spolupracovat s rodiči zejména nepříliš úspěšných žáků.
Seminář se bude zabývat těmito problémy:
 Nácvik jednání s problémovými rodiči např. bezohledně agresivními typy, narcisně
agresivními typy, historionskými, nepřístupnými typy, úzkostnými, apod.
 Modely řešení nejčastějších konfliktů s rodiči
 Úvod do typologie osobnosti
Určeno komu:
Seminář je určen pro celou pedagogickou veřejnost.
Číslo akce:
1356
Číslo akreditace:
12 327/2008-25-305
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Termín konání:
Místo konání:
Lektorka:

23. 2. 2010 od 13:00 do 17:00 hod.
SSŠ Brno, Hybešova 15
RNDr. Marcela Vrbová, výchovná poradkyně s dlouholetou pedagogickou
praxí na základních i středních školách
Cena:
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
400 Kč
pro ostatní
480 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Marek Lauermann, e-mail: lauermann@sssbrno.cz, tel. 543 426 031
Uzávěrka přihlášek: 22. února 2010

»

ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA
P RO V Á DĚ C Í V Y H L ÁŠ K A K Z Á K O N U O Ú ČE T NI C T V Í - B ŘE C L AV
č. 410/2009 Sb. - PŘEHLED ZMĚN V ÚČETNICTVÍ OD 1. 1 .2010 PRO OSS, ÚZEMNÍ
SAMOSPRÁVNÉ CELKY A PO
Obsah:
1. Struktura účetní závěrky vybraných účetních jednotek:
 Rozvaha (bilance),
 Výkaz zisku a ztráty,
 Příloha
 Přehled peněžních toků,
 Přehled změn vlastního kapitálu
2. Převodový můstek směrné účtové osnovy roku 2009 na účetní období 2010
3. Uplatňování účetních metod, které dříve všechny vybrané účetní jednotky neuplatňovaly:
 metoda časového rozlišování nákladů a výnosů,
 účetní odpisy dlouhodobého majetku,
 účetní opravné položky k majetku,
 účetní rezervy.
4. Obsah příloh k Příloze účetní závěrky a návaznost na technickou vyhlášku k předávání dat do
centrálního systému účetnictví státu.
5. Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví
6. Diskuse k probíraným tématům.
Číslo akce:
1345
Termín konání:
17. 2. 2010 od 9:00 hodin
Místo konání:
Dům školství Břeclav
Lektor:
Ing. Olga Hanzlová
Cena:
600 Kč
Poznámka:
platba fakturou (faktury obdrží účastníci na semináři)
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ludmila Ratajská, ratajska@sssbrno.cz, tel. 519 330 441
Uzávěrka přihlášek: 10. února 2010
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HO S P O D AŘE N Í A V E DE N Í Ú ČE T N IC T V Í V P Ř ÍS P Ě V K O V É
O R G A N IZ A CI –A K T U A L I T Y
Obsah:
Zkušenosti s uplatňováním vyhlášky 410/2009 Sb. a s ČÚS 701, 702 , 703, 704
1. Obsah vnitřní směrnice pro vedení účetnictví a vnitřní kontrolní systém v roce 2010.
2. Změny v účtování dlouhodobého majetku – zdroje financování a jejich použit .
3. Účtování provozních nákladů a jejich změny.
4. Tvorba a použití fondů.
5. Příjem a vyúčtování dotací ze státního rozpočtu.
6. Účelové dotace ze zahraničí.
7. Sestavení mezitímní účetní závěrky v roce 2010.
8. Dotazy k uvedené problematice je možné poslat předem.
Číslo akce:
1278
Číslo akreditace:
28210/2006-25-629
Termín konání:
10. 3. 2010 od 9:00 do 13:00 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Lektor:
Ing. Olga Hanzlová
Cena:
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: 28. února 2010

CO A C HI NG P RO ŘÍ DÍ C Í P R A CO V N ÍK Y V E Š KO L S T V Í
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
 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:
1301
Číslo akreditace:
14196/2009-25-359
Termíny konání:
dvoudenní seminář:
pátek 30. dubna 2010 od 9:00 do cca 17:00 hod.,
sobota 1. května 2009 od 9:00 do cca 14:00 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Lektorka:
prim. PhDr. Lidmila Pekařová
Cena:
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
1.900 Kč
pro ostatní
2.280 Kč
Poznámka:
odborným garantem vzd. programu je PaedDr. Věra Hlavsová, vedoucí
oddělení vzdělávání, 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: 23. dubna 2010
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»

HUMANITNÍ PŘEDMĚTY
K UR Z RE G I O N Á L N Í C H DĚ JI N P O K R A ČU JE
v druhém pololetí školního roku vždy ve středu ve 14,30 hod.:
24. února 2010 - II. a III. odboj v Brně a na Brněnsku (Mgr. Svoboda z Univerzity obrany Brno)
17. března 2010 - Pracujeme v dějepisu s památkami města Brna - metodika (Mgr. Jana Hrubá Evropská ZŠ Čejkovická Brno)
14. dubna 2010 - Jak se změnil život v Brně po II. světové válce (doc. PhDr. Jiří Pernes - AV ČR Ústav soudobých dějin)
19. května 2010 - Exkurze do Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Luhačovic
a Vizovic ( PaedDr. Jaroslav Hloušek - ZŠ Labská Brno)
Určeno komu:
učitelům 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ
Číslo akce:
1156
Číslo akreditace:
15 887/2007-25-371
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Odborná garance:
Mgr. Jitka Kačerová, PaedDr. Jaroslav Hloušek
Cena:
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
200 Kč za jednotlivý sem.
pro ostatní
240 Kč
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

»

PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY
P RO JE K TO V Á M E TO D A V E V Ý U CE C HE M IE
Obsah:
Kurz je zaměřen na teorii tvorby projektů se specializací na interdisciplinaritu ve výuce chemie.
Součástí kurzu jsou praktické ukázky s důrazem na posilování klíčových kompetencí vzdělávací
oblasti člověk a příroda.
Tematické okruhy:
 Projektová metoda
 Projektová metoda a učitel
 Projektová metoda a žáci
 Projektová metoda a žákovy kompetence
 Náměty projektů
 Ukázky realizovaných projektů
Obsahem kurzu je seznámení učitelů s možností aplikace projektové metody ve výuce chemie
a přírodovědných předmětů, poukázat na význam vzájemných souvislostí a organizace výuky,
iniciovat vzájemnou výměnu a sdílení dobrých zkušeností.
Určeno komu:
Kurz je určen pro pedagogy ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií
Číslo akce:
1271
Číslo akreditace:
21 582/2009-25-524
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Termíny konání:
Místo konání:
Lektor:
Cena:

10. 2. + 10. 3. 2010 od 9:30 do 17:00 hod.
SSŠ Brno, Hybešova 15
Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D., profesorka PřF OU, katedra chemie
(cena zahrnuje metodické materiály)
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
1.450 Kč
pro ostatní
1.740 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
pospisilova@sssbrno.cz, případné dotazy na tel.č.: 543 426 029
Uzávěrka přihlášek: obratem

»

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
„ N A JDĚ T E S I S V É H O M A R ŤA N A! “
Obsah:
Dílna zaměřená na sebepoznání a seberozvoj, na uvědomění a pojmenování silných a slabých stránek
osobnosti účastníků a na scénáře, které používají ve svém pracovním životě při práci s dětmi ve
školním prostředí. V průběhu akce se střídají teoretické vstupy s diskusemi a skupinová cvičení
s činnostmi individuálními.
Tematické okruhy:
 Jak funguje lidský mozek a proč?
 Základní životní otázky a životní hodnoty.
 Životní scénáře, jejich význam a vliv na vzorce chování.
 Nabídka a praktický nácvik metod sebepoznání a sebevýchovy.
 Neohrožující prostředí jako jeden z klíčových ukazatelů zralé osobnosti – jeho význam
a využití.
Cílem je seznámit účastníky s odbornými informacemi z oblasti sebepoznání a sebevýchovy
v návaznosti na práci s dětmi ve školním prostředí.
Vhodné oblečení pro volný čas!
Určeno komu:
Kurz je určen pro pedagogy MŠ, ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií.
Číslo akce:
1317
Číslo akreditace:
4484/2007-25-99
Termíny konání:
19. 2. + 20. 2. 2010 od 9:00 do 17:00 hod. (do 18:00 h možnost osobních
konzultací)
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Lektor:
PhDr. Marek Herman, lektor a externí učitel UP Olomouc a VŠE Praha
Cena: :
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
1.900 Kč
pro ostatní
2.280 Kč
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
pospisilova@sssbrno.cz, případné dotazy na tel.č.: 543 426 029
Uzávěrka přihlášek: 12. února 2010
Počet účastníků omezen!
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»

STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH
PŘEDPOKLADŮ
S T U D IU M P RO ŘE DI T E L E Š KO L A Š KO L S KÝ CH Z A Ř Í Z E NÍ
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:
1306
Číslo akreditace:
25 688/2008-25-551
Termíny konání:
zahájení 12. 2. 2010 v 8:30 hod., ukončení závěrečnou zkouškou v červnu
2010
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Cena:
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
9.000 Kč
pro ostatní
10.800 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: obratem

KVA L I F I K A ČN Í S T U DI UM – KO O R D I N ÁT O R Š V P
Určeno pro pedagogické pracovníky, kteří zastávají funkci koordinátora ŠVP.
Specializační studium k výkonu specializovaných činností –tvorba a následná koordinace
školních vzdělávacích programů dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 b).
Dle Zákoníku práce § 133 náleží pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické
činnosti vykonává také funkci koordinátor ŠVP příplatek 1 000 až 2 000 Kč měsíčně. Pro nárok na
tento příplatek je rozhodující nejen výkon těchto specializovaných činností, ale i získání osvědčení
o absolvování studia akreditovaného MŠMT v rozsahu nejméně 250 vyučovacích hodin, zakončeného
obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.
Nabízené studium je v souladu s výše uvedenou vyhláškou.
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duben 2010
květen 2011 (250 hodin, 202 hodin teorie, 48 hodin praxe)
pátek+ sobota 9:00 -16:00 hod. (1x za 14 dnů), přesné termíny
konzultací budou upřesněny při zahájení studia
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Cena:
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
15.500 Kč
pro ostatní
18.600 Kč
Cena zahrnuje náklady na odborné a organizační zajištění studia, pronájem, materiály, občerstvení.
V ceně nejsou zahrnuty náklady na cestovné a ubytování účastníků.
Akreditace MŠMT ČR č.:12 627/2008-25-305
Uzávěrka přihlášek:
12. března 2010
Učební program:
Vzdělávací program je organizován v souladu se standardy MŠMT
ČR v 5 základních modulech:
1. Kurikulární reforma
(podstata reformy s kontextu s vývojem v zemích EU, koncepční a legislativní dokumenty, nový
systém kutikulárních dokumentů)
2. Činnosti předcházející tvorbě ŠVP
(motivace ke změnám, vstupní podmínky, SWOT analýza, časové, personální, obsahové a organizační
vymezení tvorby ŠVP)
3. Tvorba ŠVP
(metodické materiály, struktura ŠVP pro jednotlivé obory, tvorba jednotlivých částí, soulad RVP
a ŠVP, sestavení dokumentu, editace, archivace)
4. Realizace ŠVP v praxi
(utváření příznivého klimatu školy, efektivní formy a metody práce ve výuce, evaluace, DVPP,
motivace k DVPP pedag. sboru)
5. Základní manažerské dovednosti
(řízení a vedení lidí, delegování, konstruktivní kritika, týmová spolupráce, řešení obtížných situací,
time-management, vedení porad a jednání, aktivizační činnost a prezentační dovednosti)
Cílem studia je vybavit učitele vědomostmi a dovednostmi, které umožní:
 motivovat pedagogický sbor a pracovat v týmu
 identifikovat vzdělávací potřeby jednotlivých učitelů
 organizovat a koordinovat tvorbu ŠVP
 koordinovat činnosti související s realizací ŠVP v praxi
 koordinovat proces úprav ŠVP na základě výsledků evaluačních aktivit
Způsob ukončení studia:
Obhajoba závěrečné písemné práce a závěrečná zkouška před komisí.
Doklad o absolvování studia: Osvědčení o způsobilosti k výkonu specializované činnosti - tvorba
a následná koordinace ŠVP
Přihlášky zasílejte na adresu: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno nebo e-mailem: pospisilova@sssbrno.cz, případné
dotazy na č. tel.: 543 426 029
Termín zahájení studia:
Termín ukončení studia:
Konzultační dny:

»

UMĚNÍ A KULTURA
P RO JE K T Y V E V Ý T VA R NÉ V Ý C HO V Ě - B L A NS K O
Obsah:
Základním vzdělávacím záměrem je seznámení pedagogů s možností využití projektové výuky ve
výtvarné výchově v rámci průřezových témat ŠVP (mezipředmětové vztahy), prakticky realizovatelné,
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napomáhající žákům k pochopení, upevnění a zapamatování si učiva. Praktické ukázky
výtvarných projektů, přehled výtvarných technik. Součástí semináře je i praktická dílna, kde si
účastníci vyzkouší práci s projektem a získají inspiraci pro práci ve své kmenové škole.
Komu určeno:
vyučující výtvarnou výchovu na všech typech škol
Číslo akce:
1368
Číslo akreditace:
28 210/2006-25-629
Termín konání:
3. 2. 2010 od 14:00 do 17:00 hodin
Místo konání:
ZŠ Boskovice, pracoviště Slovákova
Lektor:
Mgr. Anna Kocmanová
Cena:
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
400 Kč
pro ostatní
480 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní adresa:
Anna Skoupá, skoupa@sssbrno.cz, tel.: 516 410 973
Uzávěrka přihlášek: obratem

V Ý T VA R NÉ T E C HN I KY – PAP Í RO RY T - BL A NS KO
Obsah:
Papíroryt je výtvarná technika, která využívá technologie výroby hlazeného papíru, tedy dvou vrstev –
jedné svrchní, která je hladká a lesklá – druhé, která je vláknitá a hrubá. Vyrýváním a odstraňováním
horní vrstvy se stane obrázek plastickým. Vznikne matrice pro tisk, která se dá využít jako konečné
dílo, protože je často výraznější a působivější než samotný tisk. Je velice efektivní. Technika je vhodná
i pro skupinovou práci. Použitelná na všech typech škol.
Určeno komu:
pro vyučující ve všech typech škol, ŠD, zájmových útvarech
Číslo akce:
1369
Číslo akreditace:
4484/2007-25-99
Termín konání:
10.2. 2010 od 14:00 do 17:00 hodin
Místo konání:
SSŠ Blansko, náměstí Svobody 2
Lektor:
Miroslava Murycová
Cena:
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
450 Kč
pro ostatní
540 Kč
Poznámka:
přineste si hadřík, podložku na stůl a jehlu nebo nožík na rytí, pravítko a psací
potřeby.
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní adresa:
Anna Skoupá, skoupa@sssbrno.cz, tel.: 516 410 973
Uzávěrka přihlášek: 5. února 2010

V Ý T VA R NÉ T E C HN I KY – P ŘÍ R O D N Í M AT E RI Á L - BL A NS KO
Obsah:
Pletení z pedigu pro začátečníky, pletení z pedigu pro mírně pokročilé
Začátečníci
– malý košík s korálky
Mírně pokročilí
– větší šénový košík
Určeno komu:
všem kdo vyučují výtvarnou výchovu, pracovní výchovu, vychovatelům ŠD,
DD, vedoucím zájmových kroužků
Číslo akce:
1370
Číslo akreditace:
4484/2007-25-99
Termín konání:
24. 2. 2010 od 14:00 do 17:30 hod.
Místo konání:
SSŠ Blansko, náměstí Svobody 2
Lektor:
Mgr. Lenka Sládková
Cena:
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
550 Kč
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pro ostatní
660 Kč
(v ceně je zahrnut materiál)
Poznámka:
Termín je nutno dodržet (vzhledem k nákupu materiálu !!!)
Přineste si s sebou starší ručník.
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní adresa:
Anna Skoupá, skoupa@sssbrno.cz, tel.: 516 410 973
Uzávěrka přihlášek: 5. února 2010
V přihlášce uveďte, který výrobek budete vyrábět – příprava materiálu lektorkou.
Seminář opakujeme pro jeho velmi kladný ohlas v roce 2009.

T É M ATA A P R O JE K T Y V E V V: H UDE B NÍ N ÁS T RO JE O D P R AV Ě KU
P O S O UČ AS NO S T
Obsah:
Seminář obsahuje část teoretickou a praktickou dílnu. V teoretické části vás lektor poutavým
způsobem seznámí s vývojem dechových a strunných hudebních nástrojů Evropy s prezentací asi 50
vlastnoručně vyrobených hudebních nástrojů, reprezentujících všechna období včetně ukázek hry na
ně. Nástroje jsou repliky zaniklých nástrojů od pravěku až po současné formy. V praktické dílně vás
seznámí s výrobou a technologií některých hudebních nástrojů. Sami si vytvoříte jednoduché hudební
nástroje - Panovu flétnu ze zkumavek, banjo z plechovky nebo šalmaj z vodovodní trubky a kelímku
od jogurtu. Výrobu nástrojů zvládnou i děti na ZŠ, pro které je vytváření funkčních nástrojů zajímavé.
Odhalí vám propojení akustiky z pohledu fyziky s hudební výchovou (zdroje zvuku, rezonance,
skládání frekvencí, ladění - pythagorejské, přirozené, temperované apod.). Lektor je zkušený pedagog
s dlouholetou praxí. Mezipředmětové vztahy hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti,
fyzika a dějepis.
Určeno komu:
Kurz je určen pro učitele ZŠ, SŠ a ZUŠ, vhodné pro učitele hudební výchovy,
výtvarné výchovy, pracovních činností, případně fyzice a dějepisu
Číslo akce:
1316
Číslo akreditace:
v akreditačním řízení
Termíny konání:
18. 3. 2010, 9:00 – 14:30 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektor:
Mgr. Pavel Macků, Ph.D.
Cena:
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
500 Kč
pro ostatní
600 Kč
Poznámka:
S sebou nůžky!
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Art. Olga Hořavová, e-mail: horavova@sssbrno.cz, 543 426 036 (jen
pondělí a čtvrtek)
Uzávěrka přihlášek: 11. března 2010, prosím dodržte tento termín!

H UD B A Z ÁŽ IT KE M
Obsah:
V úvodu kurzu vás lektor seznámí s vývojem hudby a hudebních žánrů od pravěku po současnost tak,
aby bylo patrné, jakým způsobem se hudební projev člověka v dějinách lidstva vyvíjel. Následovat
bude dílna, ve které se účastníci pustí pod vedením lektora do nahrávání a imitace slyšených ukázek
a vytvoří vlastní skladbu, na které si v praxi vyzkouší získané poznatky. Lektor vás seznámí
s jednoduchými možnostmi, jak lze hudbu zaznamenávat ve školním prostředí a zároveň, co všechno
může sloužit jako hudební nástroj. Poslední část kurzu bude věnována fenoménu „beatboxu“. Tedy
způsobu napodobování hudebních nástrojů – převážně bicích, pouze ústy. Lektor vás pomocí
videonahrávek seznámí s nejlepšími „beatboxery“ dneška a sám předvede jednoduché triky. Vysvětlí
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základní principy: jakým způsobem lze dosáhnout těchto zvuků, jak správně pracovat
s mikrofonem. Účastníci kurzu si „beatbox“ vyzkouší a osvojí. Tento způsob „self made“ tvorby je
velmi blízký žákům a studentům. Cílem kurzu je, předat vám novou zkušenost se zvukem a hudbou
jako prostředkem sebevyjádření.
Určeno komu:
učitelům hudební výchovy na 2. st. ZŠ, učitelům ZUŠ, vedoucím
volnočasových aktivit zaměřených na hudební výchovu a ostatním zájemcům
Číslo akce:
1315
Číslo akreditace:
v akreditačním řízení
Termíny konání:
8. 4. 2010, 10:00 – 14:00 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektor:
Martin Kyšperský, aktivní muzikant, zpěvák a kytarista kapely Květy
Cena:
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
400 Kč
pro ostatní
480 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Art. Olga Hořavová, e-mail: horavova@sssbrno.cz, 543 426 036 (jen
pondělí a čtvrtek)
Uzávěrka přihlášek: 25. března 2010. Prosím dodržte tento termín!

UM Ě NÍ V S O UV IS L O S T E C H - S V Ě T L O
Obsah:
Kurz „Umění v souvislostech – Světlo“ je první z chystaného cyklu seminářů zaměřených na umění
druhé poloviny 20. a počátku 21. století, při němž budou jednotlivá díla, styly a proudy významně
ovlivňující příběh umění nahlížena z různých úhlů pohledu v „kontextech“. Kurz bude mít část
teoretickou a část praktickou. V rámci workshopu budou účastníci rozvíjet řadu řetězících se témat,
jakými mohou být např. camera obscura-fotografie, optické klamy, světelné vztahy, světlo x stín,
světlo x tma, viditelné x neviditelné, architektura a světlo aj. V teoretické části budou účastníci
seznámeni s díly řady českých a zahraničních autorů, se stěžejními díly současného umění s odkazy do
minulosti. Jedním z nezbytných prostředků záznamů bude fotografický přístroj, je nutná spolupráce
účastníků, tj. použití vlastních fotoaparátů, které si přinesou s sebou.
Určeno komu:
učitelům výtvarné výchovy na 2. st. ZŠ, ZUŠ, gymnázií, vedoucím
výtvarných kroužků a dalším, kteří mají zájem vnímat souvislosti v umění
Číslo akce:
1318
Číslo akreditace:
v akreditačním řízení
Termíny konání:
17. 5. 2010, 14:00 – 17:00 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektor:
Mgr. Yvona Ferencová, Ph.D.
Cena:
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
400 Kč
pro ostatní
480 Kč
Poznámka:
Jedním z nezbytných prostředků záznamů bude fotografický přístroj, je
nutná spolupráce účastníků, tj. použití vlastních fotoaparátů, které si
přinesete s sebou!
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Art. Olga Hořavová, e-mail: horavova@sssbrno.cz, 543 426 036 (jen
pondělí a čtvrtek)
Uzávěrka přihlášek: 10. května 2010
Prosím dodržte tento termín!
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OSTATNÍ NABÍDKY
S S Š B RN O , P O B O Č K A BL A NS K O P Ř IP R AV UJ E :
2. 3. 2010
Jak zkvalitnit náš ŠVP v MŠ (PaedDr.Vencálková – celodenní seminář), pracoviště
Blansko, náměstí Svobody 2
3. 3. 2010
Projektová výuka napříč předměty I. stupně ZŠ (Mgr. Zdeněk Petržela), pracoviště
Blansko, náměstí Svobody 2
10. 3. 2010
Skupinová a individuální péče při prevenci školního neúspěchu předškoláka, kurz
24 hodin (Mgr. J. Bednářová, Mgr. L. Zárubová, PhDr. M. Svobodová, Mgr. E. Čadová) Brno,
Hybešova 15
15. 3. 2010

Hry s padákem, stuhami a šátky v MŠ a ŠD (Eva Hurdová), Blansko

19. 3. 2010
Neklidné děti – problém zvaný (ADHD, LMD) - specifika z pohledu lékaře, práce
pedagogů, limity a možnosti žáků s ADHD, jak s nimi pracovat, co nás u těchto dětí může překvapit,
s čím počítat, teoretická východiska a praktické zkušenosti, doporučené přístupy a práce s těmito žáky
ve školách, výchovné přístupy. (MUDr. Miroslav Novotný – centrum zdraví – lékař, psychiatr,
psycholog a terapeut ) dopolední seminář Brno, Hybešova 15
23. 3. 2010
Hospodaření a vedení účetnictví v příspěvkové organizaci, (Ing. Olga Hanzlová),
pracoviště Blansko, náměstí Svobody 2

K DY Ž Z E M DÁ HL Í NU - Z A ČÁ T E Č NÍ CI
Obsah:
Tříměsíční cyklus seminářů je zaměřený na práci s keramickou hlínou a okrajově s jinými materiály.
Během kurzu pro začátečníky se účastníci seznámí a zdokonalí s dostupnými technologiemi keramiky,
způsoby vytváření a dekorování na rozmanitých tématech.
Program akcí:
11. 3. 2010
Vlaštovčí hnízdo
Úvod do práce s keramickou hlínou. Modelování z volné ruky, lepení kousků, kombinace barevných
hlín, dekorování keramiky „za syrova“, plastický dekor, engoba, reliéf, stavění z plátů.
25. 3. 2010
Neváhej a toč
Točení na hrnčířském kruhu, formování do sádrových forem, příprava přežahu – pece a pálení
keramiky.
8. 4. 2010
Glazury
Úvod do glazování, přehled glazur, různé způsoby nanášení glazur. Glazování vlastních výrobků.
V sobotu 17. 4. nebo 1. 5. 2010
Společný výlet do Rudického lomu a do některé z jeskyní v Moravském krasu za účelem získání
vlastních materiálů pro tvorbu keramiky. Téma Land art, vlastní zkušenost s tvorbou v přírodě.
Návštěva muzea olomučanské keramiky v Olomoučanech.
Přesné datum i čas bude upřesněn po vzájemné dohodě.
22. 4. 2010
Masky - 1. část
Využití sádrových obvazů – odlitek vlastní tváře, odlitek z hliněné matrice. Možnosti dalšího využití
s hlínou i bez.
6. 5. 2010
Břečka, hádek, plát
Lití a formování do sádrových forem. Jednoduché i složitější tvary forem - zvonek, miska, koule,
hrnek, konvička. Polotovary a jejich využití, zvířátka, figurky, dekorativní předměty.
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Vyzkoušíte si také starý způsob dekorování engobou, tzv. trasakování.
20. 5. 2010
Masky - 2. část
Dotvoření masek obvyklými i neobvyklými materiály. Přírodniny, plasty, zbytkové materiály.
Glazování a dokončování
Určeno komu:
Učitelům výtvarné výchovy na ZŠ, MŠ, ZUŠ, vychovatelům, vedoucím
výtvarných kroužků. Program je určen nejen pro pedagogické pracovníky, ale i pro širší veřejnost bez
rozdílu věku a povolání.
Číslo akce:
1322
Číslo akreditace:
14 196/2009-25-359
Termíny konání:
vždy ve čtvrtek 16:00 – 19:00 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektor:
Mgr. Art. Olga Hořavová
Cena (celý program): pro ped. prac. škol a škol. zařízení
1.350 Kč
pro ostatní účastníky
1.600 Kč
Další informace naleznete: http://www.sssbrno.cz/sss/docu/Tvorive%20podvecery.pdf
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Art. Olga Hořavová, e-mail: horavova@sssbrno.cz, 543 426 036 (jen
pondělí a čtvrtek)
Uzávěrka přihlášek: Uzávěrka přihlášek na celý program je 4. března 2010.
Prosím dodržte tyto termíny!

K DY Ž Z E M DÁ HL Í NU - P O K RO Č IL Í
Obsah:
Cyklus kurzů je zaměřený na práci s keramickou hlínou a okrajově s jinými materiály. Kurz je určen
těm, kteří absolvovali kurz pro začátečníky a těm, kteří mají zkušenost s keramikou, znají základní
technologie a chtějí si vyzkoušet náročnější způsob práce s hlínou. Během kurzu budeme pracovat na
jednom velkém objektu nebo nádobě, který si sami pod vedením lektorky navrhnete. Při navrhování
budete omezeni jen rozměry pece a množstvím hlíny 20-25 kg na účastníka. Neglazovaný, na vysoko
vypálený objekt budeme dekorovat mozaikou. Díky práci na velkém objektu si vyzkoušíte práci
sochaře keramika od návrhu po realizaci, který musí respektovat charakter materiálu a zákonitosti
keramické technologie během vytváření, schnutí a pálení. Kurzy vedou k hlubšímu pochopení
materiálu, které dává větší svobodu a odvahu v práci s dětmi a mládeží. V průběhu kurzu vám lektorka
ukáže zdařilé projekty a realizace výtvarníků.
18. 3. 2010
Navrhování
Úvod do práce na objektu. Vytvoříte návrhy a modely, ze kterých vybereme ty nejlepší. Pro usnadnění
následné práce si vytvoříte nákresy v měřítku. Vyberete si barvu šamotové hlíny, z které budete objekt
tvořit.
26. 3. 2010
pátek 15:00 – 18:00
Modelování 1.
27. 3. 2010
sobota 8:00 – 15:00
Modelování 2.
Modelování objektu a mozaiky. Jak se modeluje větší objekt? Možnosti mozaiky štípané a řezané.
V sobotu 17. 4. nebo 1. 5. 2010
Společný výlet do Rudického lomu a do některé z jeskyní v Moravském krasu za účelem získání
vlastních materiálů pro tvorbu keramiky. Téma Land art, vlastní zkušenost s tvorbou v přírodě.
Návštěva muzea olomučanské keramiky v Olomoučanech.
Přesné datum i čas bude upřesněn po vzájemné dohodě.
15. 4. 2010
Glazování mozaiky, nakládání pece
29. 4. 2010
Lepení mozaiky
13. 5. 2010
Spárování mozaiky, dokončení objektu
Určeno komu:
Učitelům výtvarné výchovy na ZŠ, ZUŠ, gymnáziích, vychovatelům,
vedoucím výtvarných kroužků. Program je určen nejen pro pedagogické
pracovníky, ale i pro širší veřejnost bez rozdílu věku a povolání.
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Číslo akce:
Číslo akreditace:
Termíny konání:
Místo konání:
Lektor:
Cena (celý program):

1323
14 196/2009-25-359
vždy ve čtvrtek 16:00 – 19:00 hod. (není-li uvedeno jinak)
SSŠ Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Mgr. Art. Olga Hořavová
pro ped. prac. škol a škol. zařízení
1.350 Kč
pro ostatní účastníky
1.600 Kč

Poznámka:
Další informace naleznete: http://www.sssbrno.cz/sss/docu/Tvorive%20podvecery.pdf
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Art. Olga Hořavová, e-mail: horavova@sssbrno.cz, 543 426 036 (jen
pondělí a čtvrtek)
Uzávěrka přihlášek: Uzávěrka přihlášek 11. března 2010
Prosím dodržte tyto termíny!
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
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PROJEKT ROZVOJ DVPP A SÍTĚ METODICKÉ
PODPORY V JMK – CZ.1.07/1.3.10/01.0011
POZVÁNKY NA METODICKÉ KONFERENCE
I I . M E TO D I C K Á K O N F E R E N C E M K Č L O V Ě K A S P O L E Č N O S T N A T É M A VYUŽITÍ FILMU VE VÝUCE DĚJEPISU AN EB HRANÝ FILM A D ĚJEPIS VYŠKOV
Obsah a cíl:
Ukázat možnosti využití hraných filmů ve výuce dějepisu, rozšířit znalost pedagogů i o starší
produkci a naučit je hledat ve filmech nejen ilustraci období, v kterém se film odehrává, ale i dobu,
kdy byl natočen. Program akce:
1. lektor – PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. – od r. 1996 odborný asistent na katedře historie
Pedagogické fakulty MU – vyučuje didaktiku dějepisu, má praxi učitele na základní i střední škole
2. lektor se bude věnovat problematice fikce a reality v hraném historickém filmu i vhodnosti jeho
nasazení (respektive vybraných sekvencí) v dějepisné výuce, přibližuje pedagogům postupy při
výběru vhodných sekvencí a podává konkrétní náměty aplikace této metody výuky v hodinách
s ohledem na požadavky probíhající reformy ve vzdělání (RVP). Reflektuje nejen možnosti, ale
i meze této mediální alternativy
3. diskuse - témata - výměna zkušeností zúčastněných s touto problematikou, vzájemné předání
kontaktů a adres, kde se dají najít filmy, příp. ukázky, možnosti předávání „hotových“ ukázek.
mezi sebou, technické rady a upozornění na problémy
Určeno komu:
ZŠ, SŠ – učitelé dějepisu
Číslo akce:
1282
Číslo akreditace:
25688/2008-25-551
Termíny konání:
17. 2. 2010, 14:00 – 18:00 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, pobočka Vyškov, budova Domu dětí a mládeže, Brněnská 7
Lektor:
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Cena:
hrazeno z prostředků ESF a st. rozpočtu ČR
Poznámka:
Kapacita semináře je 20 osob, do přihlášky uveďte titul, jméno, příjmení
a datum narození – účastníci obdrží certifikáty
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: 11. února 2010

E S T E T I CK É CÍ T Ě NÍ A M É DI A
Obsah:
Využití průřezového tématu mediální výchova při výuce hudební a výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ
a na středních školách. Přispívá k lepší orientaci při tvorbě ŠVP v propojení esteticko výchovných
předmětů s mediální výchovou. Účastníci budou seznámeni s praktickou činností Studia Lávka, které
se zaměřuje na mediální výchovu.
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1. V úvodu lektor definuje a vymezí pojem mediální výchova, estetická výchova a formy
vnímání člověka, čímž otevře téma, se kterým budou účastníci dále pracovat.
2. V praktické části je pro účastníky připraven program „Nahrávací studio“, který je jedním
z výukových programů Studia Lávka pro školy. Nahrávání ve studiu bývá často popisováno různými
umělci a jsou známy různé veselé příhody. Výukový program zprostředkuje účastníkům tuto
zkušenost. V první části lekce se seznámíme s významem jednotlivých nástrojů (aranže) pro hudební
dílo, významem melodie a rytmu, s funkcí dirigenta. Vše si zároveň v hravých cvičeních vyzkoušíme
a ověříme. V druhé části budeme postupně nahrávat hudební skladbu (po nástrojích, do jednotlivých
stop). V závěru lekce si poslechneme výsledky nahrávání a vysvětlíme postupy, kterými jsme se
ubírali. Záznam z nahrávání zpětně obdržíte na CD. Účastníci konference si vyzkouší roli žáků
a studentů při řešení zadaných úkolů, průběžně budou seznamováni se zkušenostmi s užíváním těchto
metod a budou jim nabízeny i další možnosti řešení. Lektor účastníky seznámí s fungováním Studia
Lávka v Brně a možnostech spolupráce škol s tímto zařízením.
Více informací na www.luzanky.cz/lavka.
3. V závěrečné části konference bude diskuse účastníků na téma mediální výchova v ŠVP a možnosti
propojování jejich prvků s esteticko výchovnými předměty. Možnosti mediální výchovy na školách.
Během diskuse budou mít přítomní učitelé možnost informovat kolegy o vlastních dobrých nápadech
a zkušenostech z praxe.
Určeno komu:
pedagogickým pracovníkům na 2.st. ZŠ, SŠ, ZUŠ, vedoucím kroužků
a ostatním zájemcům
Číslo akce:
1372
Číslo akreditace:
25 688/2008-25-551
Termíny a místo konání:
18. 2. 2010 od 13:00 do 17:00 hod., studio Lávka, Kraví hora 5, Brno
Lektoři:
Mgr. Miroslav Obrátil, pedagogický pracovník SVČ Lužánky a vedoucí Studia Lávka, které je
zaměřeno na mediální výchovu, zejména na film, hudbu a fotografii.
Mgr. Danka Kabelková, pedagožka volnočasových aktivit.
Mgr. Jana Foffová, pedagogicky se podílí na průběhu výukových programů pro školy.
Cena:
hrazeno z prostředků ESF a st. rozpočtu ČR
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Art. Olga Hořavová, e-mail: horavova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
(jen pondělí a čtvrtek)
Uzávěrka přihlášek: 12. února 2010
Prosím dodržte tyto termíny!
Nezapomeňte uvést jméno, příjmení, titul a datum narození!
Poznámka:
V případě špatného počasí si s sebou vezměte přezůvky.
Doporučujeme účast i na konferenci v Blansku 22. 2. 2010 (uzávěrka přihlášek 17. 2. 2010), nebo
Břeclavi 25. 2 .2010 (uzávěrka přihlášek 19. 2. 2010), kde bude účastníkům představen jiný program
studia Lávka, program „Hudební obraz“.

E S T E T I CK É CÍ T Ě NÍ A M É DI A – B L A NS KO
Obsah:
Úvod – viz výše (konference Estetické cítění a média Brno)
2. V praktické části je pro účastníky připraven program „Hudební obraz“, který je jedním
z výukových programů pro školy Studia Lávka. Účastníci se rozdělí na dvě skupiny a každá
samostatně vytvoří vlastní hudebně-zvukové dílo. V první fázi programu si vyzkouší, co je to zvukový
příběh, zkratka, náznak. Pomocí jednoduchých nástrojů vznikají poloimprovizované skladby. Jde
o zachycení nálady, předání určitého pocitu pomocí zvuků a hudby. V druhé části lekce se skupina
inspiruje výtvarným dílem a snaží se zachytit jeho sdělení pomocí zvuků. V závěru se skupiny sejdou
a vzájemně diskutují, jak asi vypadá předloha zaznamenané skladby. Účastníci konference si vyzkouší
roli žáků a studentů při řešení zadaných úkolů, průběžně budou seznamováni se zkušenostmi
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s užíváním těchto metod a budou jim nabízeny i další možnosti řešení. Lektor účastníky seznámí
s fungováním Studia Lávka v Brně a možnostech spolupráce škol s tímto zařízením. Více informací na
www.luzanky.cz/lavka.
3. Závěr – viz výše (konference Estetické cítění a média Brno)
Určeno komu:
pedagogickým pracovníkům na 2.st. ZŠ, SŠ, ZUŠ, vedoucím kroužků
a ostatním zájemcům
Číslo akce:
1373
Číslo akreditace:
25 688/2008-25-551
Termíny a místo konání:
22. 2. 2010 od 13:00 do 17:00hod., pracoviště Blansko, nám. Svobody 2, Blansko
Lektor:
Mgr. Miroslav Obrátil, pedagogický pracovník SVČ Lužánky a vedoucí Studia Lávka, které je
zaměřeno na mediální výchovu, zejména na film, hudbu a fotografii.
Mgr. Danka Kabelková, pedagožka volnočasových aktivit.
Mgr. Jana Foffová, pedagogicky se podílí na průběhu výukových programů pro školy
Cena:
hrazeno z prostředků ESF a st. rozpočtu ČR
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Art. Olga Hořavová, e-mail: horavova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
(jen pondělí a čtvrtek)
Uzávěrka přihlášek: 17. února. 2010
Prosím dodržte tyto termíny! Nezapomeňte uvést jméno, příjmení, titul a datum narození!
Poznámka: Doporučujeme účast i na konferenci v Brně 18. 2. 2010, kde bude účastníkům představen
jiný program studia Lávka, program „Nahrávací studio“ (uzávěrka 12. 2. 2010).

E S T E T I CK É CÍ T Ě NÍ A M É DI A – B ŘE CL AV
Obsah:
Úvod – viz výše (konference Estetické cítění a média Brno)
2. V praktické části je pro účastníky připraven program „Hudební obraz“, který je jedním
z výukových programů pro školy Studia Lávka. Účastníci se rozdělí na dvě skupiny a každá
samostatně vytvoří vlastní hudebně-zvukové dílo. V první fázi programu si vyzkouší, co je to zvukový
příběh, zkratka, náznak. Pomocí jednoduchých nástrojů vznikají poloimprovizované skladby. Jde
o zachycení nálady, předání určitého pocitu pomocí zvuků a hudby. V druhé části lekce se skupina
inspiruje výtvarným dílem a snaží se zachytit jeho sdělení pomocí zvuků. V závěru se skupiny sejdou
a vzájemně diskutují, jak asi vypadá předloha zaznamenané skladby. Účastníci konference si vyzkouší
roli žáků a studentů při řešení zadaných úkolů, průběžně budou seznamováni se zkušenostmi
s užíváním těchto metod a budou jim nabízeny i další možnosti řešení. Lektor účastníky seznámí
s fungováním Studia Lávka v Brně a možnostech spolupráce škol s tímto zařízením. Více informací na
www.luzanky.cz/lavka.
3. Závěr – viz výše (konference Estetické cítění a média Brno)
Určeno komu:
pedagogickým pracovníkům na 2.st. ZŠ, SŠ, ZUŠ, vedoucím kroužků a
ostatním zájemcům
Číslo akce:
1374
Číslo akreditace:
25 688/2008-25-551
Termíny a místo konání:
25. 2. 2010 od 13:00 do 17:00 hod., ZŠ Břeclav, Slovácká 40
Lektor:
Mgr. Miroslav Obrátil, pedagogický pracovník SVČ Lužánky a vedoucí Studia Lávka, které je
zaměřeno na mediální výchovu, zejména na film, hudbu a fotografii.
Mgr. Danka Kabelková, pedagožka volnočasových aktivit.
Mgr. Jana Foffová, pedagogicky se podílí na průběhu výukových programů pro školy.
Kurzovné:
hrazeno z prostředků ESF a st. rozpočtu ČR
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Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Art. Olga Hořavová, e-mail: horavova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
(jen pondělí a čtvrtek)
Uzávěrka přihlášek: 19. února 2010
Prosím dodržte tyto termíny! Nezapomeňte uvést jméno, příjmení, titul a datum narození!
Poznámka: Doporučujeme účast i na konferenci v Brně 18. 2. 2010, kde bude účastníkům představen
jiný program studia Lávka, program „Nahrávací studio“ (uzávěrka 12. 2 .2010).
Kontaktní adresa:

„ ČT E N Á Ř – O H RO Ž E NÝ D R UH ? “
Obsah:
Konference je zaměřena na hledání cest zvyšování čtenářské gramotnosti žáků. Hlavním cílem je
předat zúčastněným informace o mezinárodních výzkumech čtenářské gramotnosti a seznámit je
s některými metodami práce s texty.
V první části proběhne prezentace na téma mezinárodního výzkumu čtenářské gramotnosti (PISA
a PIRLS): co je čtenářská gramotnost, jak se prověřuje, jakých výsledků dosáhli žáci ČR v rámci
celého výzkumu, jak zvyšovat čtenářské dovednosti a funkční gramotnost.
V druhé části budou mít účastníci možnost zúčastnit se pracovních dílen zaměřených na různá témata.
Každá dílna bude trvat cca 50 minut, tzn. že každý účastník bude moci absolvovat tři dílny podle
vlastního výběru. Na závěr konference proběhne diskuse.
Určeno komu:
učitelům ZŠ, G i SŠ
Číslo akce:
1380, 1381, 1382
Číslo akreditace:
25 688/2008-25-551
Termíny a místo konání:
24. 2. 2010 od 12:30 do 17:30 hod.: SSŠ Brno, Hybešova 15
10. 3. 2010 od 12:30 do 17:30 hod.: Břeclav, G a JŠ s právem st. jaz. zkoušky, sady 28. října 1
17. 3. 2010 od 12:30 do 17:30 hod.: Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Lektorky:
Svatava Klimková, Mgr. Eva Kokešová
Cena:
hrazeno z prostředků ESF a st. rozpočtu ČR
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. 2. 2010 konference v Brně
22. 2. 2010 konference Břeclavi
10. 3. 2010 konference v Blansku
Prosím dodržte tyto termíny!
Poznámka:
V přihlášce uveďte titul, jméno, příjmení a datum narození!
Více informací bude uvedeno v pozvánce, která bude zaslána v nejbližší době
na školy elektronickou cestou, předběžně přihlásit se však můžete už nyní.

E NV IR O NM E NT ÁL N Í V Ý C HO VA V E F Y Z I CE
Obsah:
Cílem konference je seznámit účastníky s možnostmi zapojení fyziky do environmentální výchovy
a s konkrétními náměty pro výuku.
Program:
1. Pozoruhodný křemík – fyzikální představení Ústavu fyzikální elektroniky zaměřené na výrobu
a využití křemíku jako hlavního materiálu pro fotovoltaické panely
2. Laboratorní práce – žákovská měření s fotovoltaickými panely a s anemometry
3. Soudní proces s jadernou elektrárnou – žákovský projekt založený na diskusi o kladech a záporech
mírového využití jaderné energie

30

4. Environmentální experimenty – soubor fyzikálních experimentů využitelných v environmentální
výchově
5. Papírová fyzika – funkční papírové modely anemometrů a větrných turbín
Ke všem těmto činnostem účastníci obdrží podrobné metodické materiály a pod vedením lektorů si
sami tyto činnosti vyzkouší.
6. Moderovaná diskuze účastníků směřující k výměně zkušeností a dobrých praxí s environmentální
problematikou a možnostech jejího začlenění do výuky.
Určeno komu:
vhodné pro učitele fyziky a přírodních věd základních škol a víceletých
gymnázií
Číslo akce:
1354
Číslo akreditace:
25 688/2008-25-551
Termín konání:
15. března 2010 od 12:00 - 17:00 hod.
Místo konání:
SSŠ Brno, Hybešova 15
Lektoři:
Bc. Lenka Tesařová (studentka PřF MU, Ústav fyzikální elektroniky)
Mgr. Hana Tesařová (učitelka ZŠ E. Beneše v Lysicích, metodik JMK)
Mgr. Václav Piskač (učitel G tř. Kpt. Jaroše v Brně, metodik JMK)
Kontakt:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ing. Hana Pospíšilová, e-mail: pospisilova@sssbrno.cz, tel: 543 426 029
Uzávěrka přihlášek: 8. března 2010
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NABÍDKA ODDĚLENÍ SLUŽEB
NABÍDKA ŠKOLNÍCH VÝLETŮ
Na rok 2010 jsme pro vás připravili nabídku školních výletů s poznávacím a sportovním zaměřením.
Co budete mít od nás na výletě připraveno?
- připravíme vám program výletu, zašleme pokyny a mapy a další informační materiály, podle kterých
se pak sami na výletě řídíte,
- zajistíme vám ubytování a stravu,
- obdržíte jízdní řád na místo a zpět, podle něho si pak jednoduše na nádraží zakoupíte skupinovou
jízdenku,
- na hradech, zámcích a v jeskyních vám zajistíme vstupy, případně vám na ně poskytneme kontakty.
Budeme rádi, pokud vás naše nabídka osloví a vyberete si od nás výlet. Objednávky zasílejte co
nejdříve, formulář pro elektronickou objednávku je na našich webových stránkách. Objednávky
můžete zasílat i e-mailem nebo v obálce na naši výše uvedenou adresu.
V objednávce uveďte: přesnou adresu školy, IČO školy, telefonní spojení, jméno vedoucího zájezdu
včetně elektronické adresy, číslo a název trasy, termín nástupu a délku pobytu, počet účastníků,
nástupní vlakovou stanici (pokud není v místě školy). Na základě závazné objednávky vám pobyt
potvrdíme a po zaplacení zašleme pokyny k výletu.
Většina tras je v provozu od 10. května do konce června, po dohodě lze i jinak. Doprava na místo
a zpět je převážně vlaková. Vlastní autobus na naše výlety nedoporučujeme, protože je zbytečně drahý
a navíc nevyužitý.
Konkrétní nabídku naleznete v přiloženém elektronickém souboru „skolni_vylety“.
V dalším elektronickém souboru s názvem „Nabídka ŠVP 2009-10“ naleznete nabídku škol v přírodě
na rok 2010.
Kontaktní adresa:

e-mail: vylety@sssbrno.cz, www.sssbrno.cz , www.jmskoly.cz
p. V. Zbořil, tel. 543 426 042, fax 543 426 043
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ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍCH
PROGRAMŮ
1. Způsob přihlašování
Přihlašování je možné:
a) v tištěné formě zasláním závazné přihlášky na doručovací adresu (Středisko služeb školám
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00
Brno).
b) elektronicky na e-mailovou adresu garanta příslušného vzdělávacího programu
(prijmeni@sssbrno.cz).
 Řádně vyplněnou přihlášku zašlete do uzávěrky (tj. 7 dnů před akcí, pokud není uvedeno jinak).
 Tiskopis přihlášky najdete samostatně na webových stránkách www.sssbrno.cz, www.jmskoly.cz,
případně je možné stáhnout jej z našeho „Měsíčníku“.
 Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s pořadatelem – závazná přihláška zavazuje
účastníka uhradit účastnický poplatek i při neúčasti.
 Řádně vyplněná přihláška je zásadní podmínkou účasti na vzdělávacím programu, v opačném
případě nemohou být zájemcům včas doručeny případné doplňující informace, údaje o časových
změnách či o zrušení programu apod.
 Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumění obdrží přihlášení zájemci pouze tehdy, je-li to
v pozvánce vysloveně uvedeno, dále při elektronickém způsobu přihlášení, při změně termínu, při
překročení kapacity nebo v případě zrušení programu.
 Pokud byl zaplacen účastnický poplatek před zrušením akce pořadatelem, bude účastníkovi na
základě předložení dokladu o zaplacení vrácen.
2. Úhrada za účast na vzdělávacích programech
Poplatek je možné uhradit:
a) v hotovosti při prezenci před akcí (účastník obdrží doklad o zaplacení),
b) úhradou faktury vystavené na základě písemné objednávky (např. přihlášky s vyznačením
žádosti o fakturaci).
3. Zrušení přihlášky
Přihlášku na vzdělávací program lze ze závažných důvodů zrušit, ovšem písemně a nejpozději k datu
uzávěrky akce (tj. k závěrečnému datu příjmu přihlášek), jinak bude účastníkovi vyúčtován
účastnický poplatek v plné výši. Při včasném zrušení bude případně již zaplacený účastnický
poplatek vrácen (po předložení dokladu o úhradě a vyplnění žádosti o vrácení). Za přihlášeného lze
v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka. Pro vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a některé náročné
typy dalších programů platí podmínky uváděné v pozvánkách na tento typ akcí.
4. Zahájení akce
Prezence účastníků začíná obvykle 30 minut před zahájením.
5. Certifikace účasti na vzdělávacích programech
Účastníci námi nabízených akreditovaných vzdělávacích programů obdrží osvědčení pouze
v případě minimálně 75 procentní účasti.
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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
** 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 souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno, byly používány
pouze pro účely zpracování agendy související s touto přihláškou.

V............................ dne ......................

Podpis:

