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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
Poradenství v oblasti ICT (HW, SW)

Projekt BEZDRÁTOVÁ ŠKOLA
Projekt JMSKOLY
Pracoviště Kuřim,
Jungmannova 1227

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. Michal Dujka
543 426 056
Mgr. Art. Olga Hořavová
543 426 036
Mgr. Ludmila Jarošová
543 426 028
Mgr. Radka Ježková
543 426 044
Bc. Hana Knapová
543 426 026
Bc. Renata Kyzlinková
543 426 046
Mgr. Marek Lauermann
543 426 031
Ing. Hana Pospíšilová
543 426 029
Mgr. Ivo Prokeš
543 426 037
Mgr. Ivana Smejkalová
543 426 047
PhDr. Zuzana Sniegoňová
543 426 045
Bc. Monika Součková
543 426 038
Jana Žáčková
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
Jakub Šturma
543 426 051
Marie Vlčková
541 230 883
724 236 185

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

Jarmila Klimešová

516 417 976
516 418 710

klimesova@sssbrno.cz

Vítězslav Zbořil
Lukáš Mrkva
FAX - školní výlety

543 426 041
543 426 023
543 426 043

zboril@sssbrno.cz
mrkva.lukas@sssbrno.cz
vylety@sssbrno.cz

hlavsova@sssbrno.cz
dujka@sssbrno.cz
horavova@sssbrno.cz
jarosova@sssbrno.cz
jezkova@sssbrno.cz
knapova@sssbrno.cz
kyzlinkova@sssbrno.cz
lauermann@sssbrno.cz
pospisilova@sssbrno.cz
prokes@sssbrno.cz
smejkalova@sssbrno.cz
sniegonova@sssbrno.cz
souckova@sssbrno.cz
zackova@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

Zpracování účetnictví, prodej

učebnic a učebních pomůcek
Pracoviště Blansko
Dvorská 26
Zpracování účetnictví

Školní výlety

Kompletní seznam kontaktů a činností SSŠ naleznete na www.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 vzdělávací
programy. 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
RO Č NÍ KU R Z Y AN G L I CKÉ H O J AZ Y K A
Pro příští školní rok připravujeme opět roční jazykově-metodické kurzy AJ pro mírně pokročilé
a pro středně pokročilé, dále konverzační kurzy AJ různých úrovní a roční konverzační kurz AJ
s rodilým mluvčím pro středně pokročilé, které proběhnou od konce září 2010 do konce května
2011. Podrobná nabídka všech těchto kurzů bude zveřejněna v měsíčníku na září.

»

MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZŠ
RE AL IZ U JE M E Š V P V P R AX I M Š - L E T N Í K U RZ 1.
Obsah:
Kurz je určen zejména učitelkám, vedoucím učitelkám a ředitelkám MŠ, které se v uplynulých letech
neúčastnily vzdělávacích akcí pod vedením lektorek p. Burdíkové a p. Krejčové.
Účastnice získají dovednosti, které využijí v každodenní praxi MŠ (při plánování, realizaci i evaluaci
výchovně vzdělávací práce s dětmi, prezentaci MŠ na veřejnosti, při spolupráci s rodiči dětí, základní
školou) a k inovování vlastního školního vzdělávacího programu dle požadavků RVP PV.
Kurz nabízí témata vycházející z požadavků RVP PV. Jeho konkrétní náplň bude upravována přímo na
místě, na základě aktuálních vzdělávacích potřeb účastnic. Budete mít příležitost si témata volit
z předem připravené nabídky. Cílem je, aby byl kurz „šitý na míru“ vašim potřebám.
Rámcový obsah:
 Školní vzdělávací program dle kritérií RVP PV (platné verze z roku 2004)
 Plánování a evaluace tematických celků
 Vyhodnocování práce učitelky MŠ
 Individualizace ve třídě
 Klíčové kompetence v předškolním vzdělávání a cesty k nim
 Hodnocení pokroků v učení a vývoji dětí
 Prezentace MŠ na veřejnosti (Jak prezentovat rodičům a veřejnosti soudobé pojetí práce MŠ)
 Komunikace a spolupráce MŠ se ZŠ
 Podnětné prostředí ve třídě MŠ
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 Diskuse
Kurz bude realizován formou praktických dílen (tréninkovými metodami), tak aby účastnice získaly
dovednosti, které bezprostředně využijí v praxi svojí MŠ.
Určeno komu:
učitelkám, vedoucím učitelkám a ředitelkám MŠ
Číslo akce:
1504
Číslo akreditace:
3375/2009-25-81
Termíny konání:
12. 7. a 13. 7. 2010
Místo konání:
MŠ Na Valtické, Břeclav
Lektor:
Lenka Burdíková, Věra Krejčová
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 1.600 Kč
Cena 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. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel.: 519 330 441
Uzávěrka přihlášek:
10. června 2010

RE AL IZ U JE M E Š V P V P R A X I M Š - L E T N Í K U RZ 2 .
Obsah:
Kurz je určen zejména učitelkám, vedoucím učitelkám a ředitelkám MŠ, které se v letech 2003 – 2009
účastnily letních kurzů v Brně, Ořechově, Velkých Němčicích pod vedením lektorek p. Burdíkové
a p. Krejčové. Vychází z potřeby se opět setkat, vyměnit si zkušenosti, reflektovat vyzkoušené cesty
a podívat se, jak dále. To vše ve vztahu k tématům, která s sebou realizace ŠVP v každodenní praxi
přináší. Účastnice získají dovednosti, které využijí v každodenní praxi MŠ (při plánování, realizaci
i evaluaci výchovně vzdělávací práce s dětmi, prezentaci MŠ na veřejnosti, při spolupráci s rodiči dětí,
základní školou…) a k inovování vlastního školního vzdělávacího programu dle požadavků RVP PV.
Kurz nabízí témata vycházející z požadavků RVP PV. Jeho konkrétní náplň bude upravována přímo na
místě, na základě aktuálních vzdělávacích potřeb účastnic. Budete mít příležitost si témata volit
z předem připravené nabídky. Cílem je, aby byl kurz „šitý na míru“ vašim potřebám.
Rámcový obsah:
 Revize školních vzdělávacích programů dle kritérií RVP PV (platné verze z roku 2004)
 Plánování a evaluace obsahu vzdělávání (tematických celků)
 Kriteria pro evaluaci práce učitelky MŠ
 Klíčové kompetence v předškolním vzdělávání a cesty k nim
 Kooperativní činnosti v mateřské škole – (Organizace kooperativních činností a skupinové
práce v MŠ – pravidla pro spolupráci ve skupině, různé strategie členění dětí do skupin, role
ve skupině; Diferencované úkoly pro práci ve skupinách – jak vytvořit nabídku, která bude
odpovídat rozdílným schopnostem dětí a povede je ke kooperaci; Podnětné prostředí - jak
uspořádat prostředí třídy, aby bylo vhodné pro skupinovou práci a kooperaci dětí, tipy na
pomůcky a materiály)
 Vyhodnocování pokroků v učení a vývoji dětí (Jak využívat záznamové archy o dětech
k plánování vhodné vzdělávací nabídky pro ně?)
 Prezentace MŠ na veřejnosti (Jak prezentovat rodičům a veřejnosti soudobé pojetí práce MŠ?)
 Komunikace s rodiči a veřejností (Jak získat rodiče ke spolupráci? Jak je zapojit do evaluace
práce MŠ?)
 Komunikace a spolupráce MŠ se ZŠ
 Prvky antistresového programu pro pedagogy aneb, „jak to vše ve zdraví zvládnout“
 Diskuse
Kurz bude realizován formou praktických dílen (tréninkovými metodami), tak aby účastnice získaly
dovednosti, které bezprostředně využijí v praxi svojí MŠ.
Určeno komu:
učitelkám, vedoucím učitelkám a ředitelkám MŠ
Číslo akce:
1505
Číslo akreditace:
3375/2009-25-81
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Termíny konání:
14. 7. a 15. 7. 2010
Místo konání:
MŠ Na Valtické, Břeclav
Lektor:
Lenka Burdíková, Věra Krejčová
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 1.600 Kč
Cena 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. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel.: 519 330 441
Uzávěrka přihlášek:
10. června 2010

»

ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA
A KT U ÁL NÍ A O ČE K ÁVA NÉ Z M Ě NY V E Š KO L S K É L E G IS L AT IV Ě VYŠKOV
Obsah:
Vzdělávací program obsahuje přehled všech 17 novel, které se promítly do školského zákona a zákona
o pedagogických pracovnících (podrobnější výklad aktuální problematiky přijímacího řízení,
správního řízení, maturitních zkoušek, poslední novely školského zákona zákonem č. 49/2009 Sb.,
podrobnější výklad problematiky přespočetných hodin, volna na samostudium, výjimek
z kvalifikačních předpokladů dotčené novelami zákona o pedagogických pracovnících). Dále obsahuje
připravované změny ve druhé vlně novely školského zákona, připravované změny v novele zákona
o pedagogických pracovnících (doplnění změn týkajících se pracovní doby pedagogických
pracovníků).
Určeno komu:
ředitelům škol a školských zařízení, popřípadě dalším vedoucím pracovníkům
Číslo akce:
1449
Číslo akreditace:
14 196/2009-25-359
Termín konání:
pátek 4. 6. 2010 od 9.00 do 14.00 hod.
Místo konání:
Vyškov, DDM, Brněnská 7
Lektorka:
JUDr. Hana Poláková
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení:
700 Kč
Cena pro ostatní:
840 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:
28. května 2010

A KT U ÁL NÍ A O ČE K ÁVA NÉ Z M Ě NY V E Š KO L S K É L E G IS L AT IV Ě B ŘE C L AV
Obsah:
Určeno komu:
Číslo akce:
Číslo akreditace:
Termín konání:
Místo konání:
Lektorka:

viz výše
ředitelům škol a školských zařízení, popřípadě dalším vedoucím pracovníkům
1435
14 196/2009-25-359
pátek 11. 6. 2010 od 9.00 do 14.00 hod.
Dům školství Břeclav, 17. listopadu 1a
JUDr. Hana Poláková
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Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení:
700 Kč
Cena pro ostatní:
840 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Ludmila Ratajská, e-mail: ratajska@sssbrno.cz, tel. 519 330 441
Uzávěrka přihlášek:
31. května 2010

»

SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY
Z K O U Š K A Z ČE S KÉ HO JA Z Y KA
Obsah:
Zkouška z českého jazyka dle zákona č. 563/2004 Sb. § 4 Znalost českého jazyka, která je součástí
odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků, kteří získali vzdělání ve škole s jiným
vyučovacím jazykem než českým.
Určeno komu:
Tuto zkoušku musí mít všichni pedagogové vyučující na českých školách,
kteří získali základní a střední vzdělání na jiných školách než českých
Číslo akce:
1493
Termín konání:
8. 6. 2010, 14.00 – 17.00 hod.
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Cena:
1.400 Kč včetně DPH
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:
4. června 2010

»

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 ŘÍ Z E NÍ
2 0 10 / 2 0 11
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:

8
 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:
1514
Číslo akreditace:
25 688/2008-25-551
Termíny konání: z
zahájení říjen 2010, ukončení únor 2011
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
JUDr. Hana Poláková, Mgr. Miroslav Hanzelka, Mgr. Hynek Nespěšný,
Mgr. Marta Hromková, Mgr. Jana Burianová, Jarmila Čožíková,
Ing. Petra Zukalová, Mgr. Anna Sládková
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení:
9.000 Kč
Cena 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, e-mail: smejkalova@sssbrno.cz , tel.: 543 426 047
Uzávěrka přihlášek:
24. září 2010
Poznámka:
odborným garantem vzd. programu je PaedDr. Věra Hlavsová, vedoucí
oddělení vzdělávání

S T U D IU M P RO AS IS T E N T Y P E DA G O G A
Studium je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají
řádně dokončené základní vzdělání - § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Vzdělávací program je zaměřený na získání vědomostí a dovedností, které jim umožní výkon profese
asistenta pedagoga podle § 16, odstavec 4, zákona č. 561/2004 Sb.
Studium je organizováno ve 4 modulech.
Obsah:
80 hodin teorie + 40 hodin náslechy a praxe (dvakrát v měsíci pátek + sobota)
Zakončeno testem, písemnou prací, zkouškou a obhajobou práce.
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení:
6.200 Kč
Cena pro ostatní:
7.440 Kč
Zahájení:
28. 8. 2010
Kapacita skupiny:
25 osob
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Anna Skoupá, e-mail:skoupa@sssbrno.cz, 516 410 973, 602 169 157
Uzávěrka přihlášek:
30. června 2010

KO O R D I NA CE V O BL AS T I I NF O RM A Č NÍ C H A KO M U NI K A ČN Í C H
T E C H NO L O G I Í
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno otvírá
Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních
technologií.
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Studiem získává absolvent další kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností,
dané vyhláškou č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a
kariérním systému pedagogických pracovníků, která nabyla účinnosti dnem 1. září 2005.
OBSAH STUDIA:
a) Využití počítače ve vzdělávacím procesu – vybrané okruhy
Obsahem předmětu je získání informací na úrovni aktualizovaného obsahu původních volitelných
modulů (úrovně P vzdělávání v rámci SIPVZ), které doplní znalosti uchazečů v oblastech, kterým se
doposud nevěnovali. Jsou nabízeny předmětové moduly nazvané:
Celková hodinová dotace:
315 hodin, celkem 45 hodin, z toho 35 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
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Cílem předmětu je doplnění slovní zásoby orientované na problematiku ICT.
Celková hodinová dotace:
5 hodin přímé výuky.
l) Příprava školních projektů
Obsahem předmětu je seznámení účastníků se základy projektového řízení, je jim dána základní
orientace v dotačních titulech v ČR a ukázky aplikace do školní praxe. Cílem kurzu je vybavit
účastníky základními dovednostmi a technikami pro přípravu a realizaci projektů (zejména se
zaměřením na projekty financované z ESF). Nácvik je doplněn konkrétními ukázkami a příklady
z praxe.
Celková hodinová dotace:
15 hodin z toho 5 hodin on-line
m) Vedení školních žákovských projektů
Cílem je seznámit účastníky studia s projektovou výukou podporovanou ICT jako jednou z metod
výuky. Seznámí se zásadami přípravy žákovského projektu, realizací a řízením projektů a variantami
hodnocení projektové výuky.
Celková hodinová dotace:
10 hodin, z toho 4 hodiny on-line
n) Aktuální zdroje informací a výukových objektů na internetu
Cílem je seznámit účastníky se základními pojmy z oblasti teorie informace a přenášení informací
z pohledu praktického vyhledávání a zpracování informací z oblasti ICT. Ukázat aktuální zdroje
a novinky z oblasti ICT, podle stavu současného rozvoje.
Celková hodinová dotace: 8 hodin, z toho 3 hodiny on-line.
CÍL STUDIA:
Prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti
účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení
naplnění standardu ICT služeb.
Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím
úspěšném složení získá absolvent osvědčení.
Odborný garant:
Doc. Ing. Jiří Rybička, Dr.
Zahájení studia:
říjen 2010 (výuka je rozdělena do tří období – podzim 2010, jaro 2011
a podzim 2011)
Termíny výuky:
pátky a soboty (v pátek výuka MAX. 14.00 – 19.00 hod., v sobotu MAX 9.00
– 18.00 hod.)
Forma studia:
kombinovaná (studium je z části řešeno on-line výukou formou e-learningu
v prostředí moodle)
Další informace:
studijní řád je zveřejněn na www.sssbrno.cz
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Předpokládaný počet účastníků: 12 - 15 (malý počet studentů umožní individuální přístup)
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení:
19.000 Kč
Cena pro ostatní:
22.800 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Bc. Hana Knapová, e-mail: knapova@sssbrno.cz, tel. 543 426 026
Uzávěrka přihlášek:
10. září 2010

V Z D Ě L ÁVA CÍ P RO G RAM P RO V Ý C H O V N É P O R A D CE P O S KY T U J Í CÍ
S L U Ž BY Ž ÁK ŮM S E Z D R AV O T NÍM P O S T IŽ E N ÍM
Obsah:
Program je vytvořen pro 2 různé cílové skupiny:
 pro výchovné poradce se speciálně pedagogickým vzděláním
 pro výchovné poradce bez speciálně pedagogického vzdělání
Obsah vzdělávacího programu pro výchovné poradce se speciálním pedagogickým vzděláním (40
hodin):
 Výchovný poradce – pracovní náplň
 Volba povolání z hlediska speciálně pedagogického a psychologického
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Volba vhodné školy
Přehled spolupracujících organizací a dalších činitelů ovlivňujících vhodnou volbu povolání
(vzdálenost bydliště od školy, možnosti internátu, finanční situace rodiny, ochota rodiny
participovat na vzdělání dítěte, „prointegrační ladění“ zvolené školy, technické a materiální
možnosti školy
 Metody a formy práce v oblasti kariérového poradenství
 Faktory ovlivňující úspěšnost profesní přípravy, eliminace nevhodných jevů, prevence
předčasného opuštění vzdělávacího systému
 Nácvik komunikace s postiženým žákem, jeho rodičem, vybranou školou
 Sociálně právní minimum a školská legislativa ošetřující úspěšné fungování žáka na střední škole,
ekonomické důsledky vyplývající pro rodinu z předčasného opuštění systému vzdělávání
a současné legislativy
 Orientace ve vzdělávací soustavě a vzdělávací nabídce se zřetelem k možnostem vzdělávání
zdravotně postižených žáků i dospělých na středních školách
 Trh práce a kariérové poradenství ve vztahu ke zdravotně postiženým žákům i dospělým
 Pracovně právní problematika a zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením
 Využití informačních technologií a multimediálních didaktických pomůcek v práci se zdravotně
postiženými klienty
Obsah vzdělávacího programu pro výchovné poradce bez speciálního pedagogického vzdělání (63
hodin) je rozšířen o kapitolu „Základy speciální pedagogiky“ (23 hodin):
 Pojetí speciální pedagogiky a současný přístup k osobám se zdravotním postižením, základní
terminologie ve speciální pedagogice
 Základní poznatky z oblasti psychologie žáka se zdravotním postižením
 Rodina žáka se zdravotním postižením
 Žák se zdravotním postižením
 Možnosti výchovy a vzdělávání, podmínky a prostředky rozvoje dětí a žáků se zdravotním
postižením
Určeno komu:
Program je zacílen na již hotové výchovné poradce, kteří si musí v průběhu
nejbližších tří let doplnit část týkající se kompetencí výchovných poradců v oblasti péče o žáky se
zdravotním postižením.
Číslo akreditace:
14 196/2009-25-359
Termíny konání:
zahájení říjen 2010
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 3.000 Kč (pro výchovné poradce
se speciálně pedagogickým vzděláním)
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 5.500 Kč (pro výchovné poradce
bez speciálně pedagogického vzdělání)
Cena pro ostatní: 3.600 Kč (pro výchovné poradce se speciálně pedagogickým vzděláním)
Cena pro ostatní: 6.600 Kč (pro výchovné poradce bez speciálně pedagogického vzdělání)
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:
24. září 2010
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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
DIČ

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:

