Zveme na vzdělávací programy
z oblasti UMĚNÍ A KULTURA
na 2. pololetí ŠR 2017/2018

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno,
příspěvková organizace
Hybešova 15, 602 00 Brno
www.sssbrno.cz

Kreativní výtvarná dílna – Textil a vlna
Obsah:
V kreativní výtvarné dílně se budeme zabývat otázkou, jak zajímavě a neobyčejně využít textil a vlnu.
Textil a vlna se vyznačují svojí tvárností a měkkostí a vyskytují se v nejrůznějších podobách. Budeme
společně vytvářet nápisy barevnými vlákny, obrazy z textilu i vlny a nejroztodivnější předměty z kusů
starých svetrů a společně hledat cestu, jak docílit, aby děti s textilním materiálem pracovaly se
zaujetím a nadšením. S originálními a zábavnými výrobky si můžeme hrát nebo je jako poutavou
dekoraci instalovat ve školním prostředí. Poznáme vlastnosti různých materiálů a jednoduché
i složitější výtvarné postupy jako je omotávání, sešívání, lepení, plstění, proplétání. Seminář je
praktický, s sebou si odnesete zásobu nápadů pro kreativní dílny i celosezónní výzdobu. Dílnu vede
zakladatelka oboru Ekotextil design na Střední škole designu a umění Brno.
Určeno komu:
učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelkám ŠD, DD, DDM, CVČ a ostatním
Číslo akce:
AK01772
Číslo akreditace:
MSMT-7235/2017-2-646
Termín konání:
středa 28. 2. 2018 od 08.30 h do 11.30 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektor:
Mgr. Světlana Kulíšková
Kurzovné:
700 Kč
S sebou:
přineste si starý svetr, klubíčka zatoulaná ve skříni, případně různý jiný
textilní zbytkový materiál
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek:
19. února 2018

Výtvarná dílna – Malovaný svět aneb pojďme za pohádkou
Obsah:
Krédo kurzu: „Být takovým učitelem, který dává dětem křídla, aby doletěly dál ...“
Dětská výtvarná řeč je vždy unikátní, vždy tvořivá a vždy intuitivní. Nejlépe uděláme, když děti
necháme vytvořit to, do čeho mohou investovat svou kreativitu, myšlenku a sílu. Prostřednictvím
"výtvarné řeči" může dítě bezpečně a transparentně komunikovat s okolním světem i se sebou
samým. Může jí sdělovat obsahy a významy, které se verbální formou sdělit nedaří, nebo je vyjádřit
nelze. Základním motivem dílny bude pohádka a její svět. Výstupem z kurzu bude leporelo jedné
vybrané pohádky. Pohádku po částech rozpracujeme pomocí různých výtvarných technik a poté
z jednotlivých částí vytvoříme kompaktní celek. Osvojení nových výtvarných postupů či technik
a prožitková forma práce bude součástí celého procesu tvorby, který nás společně čeká. A je to výlet
jak jinak než do fantazie, snu a krajiny radosti.
Určeno komu:
učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelkám ŠD, DD, DDM, CVČ a ostatním
Číslo akce:
AK01774
Číslo akreditace:
MSMT-36390/2015-1-953
Termín konání:
pondělí 5. 3. 2018 od 8.30 h do 11.30 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektor:
Bc. Veronika Němečková
Kurzovné:
650 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek:
26. února 2018

Jarní výtvarná dílna: Velikonoce
Obsah:
Také se těšíte na jaro, sluníčko, kvetoucí stromy, probouzející se přírodu a velikonoční svátky se vším
co k nim patří: ozdobené stoly, veselí zajíčci, ptáčci, ovečky a nazdobená vajíčka? Na jarní výtvarné
dílně budete mít možnost vyrobit si jednoduché ozdoby, dekorace, dárečky a přáníčka použitím
tradičních i méně tradičních technik. Ukážeme vám různé možnosti zpracování přírodních nebo
odpadových materiálů např. hlíny, proutí lepenky, odstřižků látek ... A připomeneme si některé jarní
a velikonoční tradice.
S sebou: 5 vyfouknutých vajíček (nemusí být bílá), 3 ruličky od toaletního papíru, kousky látek
jarních barev (může být i potisk)
Určeno komu:
učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD, DDM a ostatním
Číslo akce:
AK01749
Číslo akreditace:
MSMT-36390/2015-1-953
Termín konání:
pondělí 5. 3. 2018 od 14.00 h do 17.00 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektor:
Monika Ustohalová
Kurzovné:
650 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek:
26. února 2018

Písničky Pavla Jurkoviče se hrou na zvonkohry a pohybem
Obsah:
Písničky Pavla Jurkoviče jsou mezi dětmi velmi oblíbené a některé již za jeho života zlidověly.
Z bohaté tvorby lektorka vybrala řadu lidových písniček v úpravě Pavla Jurkoviče, i některé jeho
autorské písničky. Zvolila ty, které lákají děti k doprovodné hře na zvonkohru a ke spojení s pohybem.
Náplní akce budou praxí ověřené náměty pro rozvoj hudebnosti dětí předškolního a mladšího
školního věku. V krátkosti si připomeneme hru na tělo, některé možnosti využití zvuků předmětů
z okolí a nástrojů Orffovského instrumentáře. Rytmizace, melodizace a pohybové ztvárnění říkadel.
V praxi si účastníci v průběhu semináře vyzkoušejí, jak i děti v MŠ a ŠD mohou písničky doprovodit
hrou na zvonkohry s vyjímatelnými kameny (melodický ostinátní doprovod). Zahrajeme si na
zvonkohry v pentatonice, i glissando. Často spojíme hudbu s pohybem. Poslech zhudebněných
pohádek a příběhů. Dotazy, diskuze.
Vezměte s sebou prosím (můžete-li): zvonkohru s vyjímatelnými kameny a 2 paličky, přezůvky.
Určeno komu:
učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelkám ŠD, DD
Číslo akce:
AK01751
Číslo akreditace:
MSMT–28166/2015-770
Termín konání:
středa 7. 3. 2018 od 9.00 h do 14.00 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Eva Hurdová
Kurzovné:
750 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek:
28. února 2018

Aranžmá a dekorace z přírodnin: Inspirace proutím
Obsah:
Proutí budeme dekorovat dalším proutím i jiným materiálem, tak aby to zvládly i děti. Vyrobíme
závěsy, mobily, dekorace, dárečky. Pro starší děti budou přichystány složitější kompozice.
Inspirujeme se jarní přírodou, zvířaty a rostlinami.
Proutí zajistíme my.
S sebou: nůžky na větve, fotoaparát (chcete-li)
Určeno komu:
učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD, DD, DDM, CVČ a ostatním
Číslo akce:
AK01753
Číslo akreditace:
MSMT-11018/2016-1-370
Termín konání:
pondělí 12. 3. 2018 od 8.30 h do 11.30 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, učebna výtvarné výchovy
Lektor:
Jana Žáčková
Kurzovné:
650 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek:
5. března 2018

Témata a projekty: Tvář – obličej - maska: Člověk jako výtvarné médium
Obsah:
Ve výtvarné dílně vyzkoušíme výtvarné postupy práce s vlastním tělem, s obrysem a přenos
výtvarnými médii. Základní inspirací pro tuto praktickou výtvarnou dílnu bude zájem o člověka, síť
mezilidských vztahů a symboliku lidského těla. Pod vedením zkušené lektorky budeme pracovat
s hliněnou matricí, omotávat sádrové obvazy, vyzkoušíme asambláž, otisk různých částí těla, hru se
světlem a stínem a další kombinované techniky. Vyrobíme si masku a záleží jen na vás, jestli jí dáte
v konečné úpravě vzhled masky tradiční, karnevalové, groteskní, odstrašující či zvířecí! Čeká na nás
práce s obrysem figury i obličeje, s obkreslováním a kolorováním. Vytvoříme společný obraz
vzájemně se prolínajících figur.
Účastníci dílny si vyzkouší práci individuální i kolektivní, součástí dílny bude metodicky vedená ukázka
skupinové práce s figurou. Poznávání vlastního těla a hra s identitou pomocí výtvarných technik jsou
velmi vhodné pro práci se staršími žáky prvního stupně a žáky druhého stupně ZŠ.
S sebou si vezměte starší oblečení nebo zástěru k ušpinění.
Určeno komu:
učitelům ZŠ, ZUŠ, vychovatelům ŠD, DM, vedoucím kroužků a ostatním
Číslo akce:
AK01773
Číslo akreditace:
MSMT - 13674/2017-1-730
Termín konání:
pondělí 19. 3. 2018 od 8.30 h do 13.15 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektor:
Bc. Lucie Šalplachtová
Kurzovné:
850 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek:
12. března 2018

Literární text a dramatická hra jako prevence patologických jevů
Obsah:
Vzdělávací program se skládá ze dvou setkání.
•
Max Velthuijs: Žabák a cizinec
Během práce s literárním textem budeme pracovat s tématy rasismus, xenofobie, mezilidské vztahy,
hodnoty, odvaha, poselství, tolerance. Během práce by mělo dojít k osobnostnímu rozvoji, socializaci,
spolupráci a vytváření vztahů ve skupině, tvořivosti a samostatnému myšlení, řešení problémů
a prevenci šikany.
•
O zeleném prasátku
Cílem práce s literárním příběhem je ukázat na důležitost kamarádství, zodpovědnost za své jednání,
rozvoj komunikace, spolupráce, postavení se bezpráví. Práce s plošnou loutkou.
Během práce s literárním textem se bude pracovat s tématy: kamarádství, zodpovědnost za své
jednání, rozvoj komunikace, spolupráce, postavení se bezpráví, umění se rozhodnout.
S sebou: přezůvky, pohodlné oblečení
Určeno komu:
učitelům MŠ, 1. a 2. tříd ZŠ, vychovatelkám ve ŠD při ZŠ
Číslo akce:
AK01754
Číslo akreditace:
MSMT–15649/2016-1-566
Termín konání:
úterý 3. 4. a 17. 4. 2018 od 8.30 h do 11.30 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, učebna dramatické výchovy
Lektor:
PaedDr. Marie Pavlovská
Kurzovné:
1300 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek:
26. března 2018

Výtvarná dílna - Co vše můžeme dělat s papírem: Průsvity, průhledy, průřezy
Obsah:
Co všechno můžeme s papírem dělat? Můžeme čmárat, psát, kreslit, malovat, navalovat barvu
i cákat. Pojďme spolu ve výtvarné dílně otevřít nová témata - vrstvení, práce s papírem a světlem.
V semináři budeme pracovat s různou průhledností papíru, s prořezáváním i lepením. Výsledkem
budou křehké a něžné obrazy modelované světlem a plochy, které můžete použít nejen k ozvláštnění
interiéru. Ze semináře si odnesete ukázky vrstvení i prořezávání, uděláme si vzorník zajímavých
papírů a uvidíte ukázky z archivu dětských prací. S sebou nezapomeňte fotoaparát, chuť tvořit
a vyzkoušet nové výtvarné nápady.
Určeno komu:
učitelům ZŠ, SŠ, ZUŠ, vychovatelům ŠD, DDM a ostatním
Číslo akce:
AK01776
Číslo akreditace:
MSMT-36390/2015-1-953
Termín konání:
úterý 10. 4. 2018 od 8.30 h do 11.30 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektor:
Mgr. Blanka Hrušková
Kurzovné:
650 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek:
3. dubna 2018

Čtenářská gramotnost na 2. stupni ZŠ a využití aktivizujících metod
a metod dramatické výchovy
Obsah:
Cílem našeho semináře bude proniknout do čtyř oblastí čtenářské gramotnosti:
Řekni mi, co čteš
Vytvoření postupu jak žákům přiblížit literární texty, jak pracovat s knihami, jak knihu číst, dělat si o ní
záznamy a jak ji interpretovat a vychovat čtenáře: výběr knihy/textu, otázky před čtením, čtení
s komentářem, hledání souvislostí, vypravování příběhu, dramatizace.
Dramatická výchova pomáhá řešit problémy
Vstup do problematiky hrami, seznámení s příběhem/textem, interpretace pomocí dialogu,
monologu, práce s hlasem.
Tvůrčí psaní
Při vlastním psaní se učíme vybírat vlastní myšlenky, zaujímáme kritický postoj k věcem kolem nás.
Zpracovávám text, který zapisuji na papír, učím se vidět hlouběji, pod povrch věcí.
Díváme se na svět očima básníka
Porozumění poezii a interpretace s využitím aktivizujících postupů, vizualizace a dramatizace.
S sebou: pohodlné oblečení, přezůvky a svačinu :)
Lze hradit z prostředků ESF „ ŠABLONY“! (16 vyučovacích hodin)
Určeno komu:
učitelům 2. stupně ZŠ
Číslo akce:
AK01755
Číslo akreditace:
MSMT–25324/2016-1-780
Termín konání:
středa 11. 4. a 25. 4. 2018 od 9.00 h do 15.30 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, učebna dramatické výchovy
Lektor:
PhDr. Vladimíra Neužilová
Kurzovné:
2000 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek:
4. dubna 2018

Netradiční techniky s tradičními materiály ve výtvarné výchově:
Grafické techniky snadno a hravě
Obsah:
Máte chuť naučit se netradiční výtvarné techniky jednoduchou a hravou formou? Máte i vy radost
z jednoduchosti, která vede ke kráse? Chcete zvládnout techniky monotypu, falešné suché jehly,
serigrafie, sítotisku a mnohé jiné?
Pomocí výtvarných technik, které si ukážeme, budete moci tvořit vlastní grafické listy vhodné na
přáníčka, ex libris, do výtvarných soutěží, jako dárek do rámečku.
Že si netroufáte na serigrafii, suchou jehlu či sítotisk v mateřské škole nebo základní škole?
Přijďte si je vyzkoušet a uvidíte, že lis není potřeba. Součástí kurzu bude nejen prezentace všech
technik, ale i manuál a zásobník technik a práce s nimi.
Určeno komu:
učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelkám ŠD a ostatním
Číslo akce:
AK01775
Číslo akreditace:
MSMT-15649/2016-1-566
Termín konání:
pondělí 16. 4. 2018 od 8.30 h do 13.15 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektor:
Bc. Veronika Němečková
Kurzovné:
850 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek:
9. dubna 2018

Profesní únava hlasu a možnost nápravy
Obsah:
V průběhu tří dvouhodinových částí si bude moci každý z účastníků individuálně ujasnit příčiny svého
hlasového problému, objevit cestu jeho nápravy a v opakovaném setkání se pokusit opravit svůj
chybný stereotyp tvoření hlasu.
- základní informace z anatomie a fyziologie hlasu a zásady hlasové hygieny,
- příčiny hlasové únavy a následných hlasových poruch,
- osvojení konkrétních hlasových cvičení směřujících k reedukaci hlasu,
- postupy a zásady uplatňované při nápravě chybné hlasové funkce.
Určeno komu:
učitelům MŠ, ZŠ, ZUŠ
Číslo akce:
AK01756
Číslo akreditace:
MSMT–32855/2016-1-984
Termín konání:
úterý 22. 5. 2018 od 10.00 h do 15.00 h (Pozor, došlo ke změně termínu)
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
PaedDr. Alena Tichá
Kurzovné:
1000 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek:
11. dubna 2018

Tvoření ve školní družině: Razítkování
Obsah:
Ukážeme si netradiční materiály, ze kterých se dají vyrobit razítka, a použijeme je při tvoření ve
družině. Jednoduchá razítka si i vyzkoušíme vyrobit.
S sebou: cca 4 staré dřevěné dětské kostky, psací potřeby, popřípadě fotoaparát.
Určeno komu:
vychovatelkám ŠD, DD, učitelům 1. stupně ZŠ a ostatním
Číslo akce:
AK01757
Číslo akreditace:
MSMT - 13674/2017-1-730
Termín konání:
pondělí 23. 4. 2018 od 8.30 h do 11.30 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, učebna výtvarné výchovy
Lektor:
Radka Drlíková
Kurzovné:
650 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek:
16. dubna 2018

Hrátky s drumbeny - nové cesty hudebního vyjadřování
Obsah:
Drumben je multifunkční didaktická pomůcka, herní prvek, sedák a hudební nástroj v jednom. Přijďte
se naučit, jak drumbeny používat tvořivým způsobem v hudební, výtvarné, pohybové, dramatické
a environmentální výchově. Metodický seminář je hravý a inspirativní a je pro vás připraven tak,
abyste nové znalosti a dovednosti uměli využít při stavbě vlastních projektů. Drumben splňuje
kritérium hračky a je prostředkem k dalšímu rozvoji uměleckého a sociálního cítění dětí. Součástí
semináře budou hry se jmény a rytmizace, zapojení drumbenů do příběhů a motivačních celků, herní
a prostorové aktivity, využití drumbenů pro výtvarné aktivity, relaxační bubnování. Na konci dílny
proběhne závěrečná pedagogická reflexe.
S sebou přezůvky prosím.
Určeno komu:
učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelkám ŠD, DD, CVČ a ostatním
Číslo akce:
AK01778
Číslo akreditace:
ve schvalovacím řízení
Termín konání:
čtvrtek 3. 5. 2018 od 13.00 h do 17.45 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, dramatická dílna
Lektor:
Eva Sádlíková
Kurzovné:
750 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek:
26. dubna 2018

Stavby z papíru: Úvod do perspektivy a tvorba prostorových modelů
architektury
Obsah:
Tentokrát se ve výtvarné dílně budeme inspirovat barokní architekturou. Budeme vytvářet
architektonické vize – drobné prostorové objekty i větší stavby (modely). Pro menší stavby nám
postačí strojově vyrobený rýsovací papír a tenké menší formáty, které lze snadno získat jako
odpadový materiál v tiskárnách. U větších staveb použijeme tužší kartony, lepenky ze starých krabic,
vlnitou lepenku. K lepení použijeme tavné pistole a lepidla. Dílna je zaměřena prakticky a je vhodná
i pro učitele větších dětí na 1. stupni základních škol. Ukážeme si, jak prostřednictvím konkrétních
postupů systematicky vést žáky k porozumění principu stavění. Společně budeme přemýšlet o účelu
navrhované stavby, o prostoru, o velikosti a tvaru, o vícepohledovosti, o stabilitě. V dílně vám budou
srozumitelně a s ukázkami objasněny principy vzniku perspektivního zobrazování v renesanci.
Doporučujeme donést si fotoaparát.
Určeno komu:
učitelům ZŠ, SŠ, ZUŠ, vychovatelům ŠD, DD a ostatním
Číslo akce:
AK01777
Číslo akreditace:
MSMT-15649/2016-1-566
Termín konání:
úterý 15. 5. 2018 od 8.30 h do 11.30 h
Místo konání:
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna
Lektor:
Mgr. Marie Vrbová
Kurzovné:
700 Kč
Kontaktní adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036
Uzávěrka přihlášek:
4. května 2018

Přihlašujte se prosím přímo z webových stránek našeho Střediska
http://www.sssbrno.cz/vzdelavaci-programy ,
kde si můžete přehledně vyhledat a vyfiltrovat konkrétní vzdělávací
programy dle regionu nebo tématu a zároveň zde uvidíte informaci
o obsazenosti jednotlivých vzdělávacích akcí.

Případné dotazy zasílejte na adresu:
suchankova@sssbrno.cz
informace telefonicky: 543 426 036
Ivana Suchánková
nebo
Mgr. Sylvie Němcová

Další informace:
www.sssbrno.cz
FB: Středisko služeb školám - pracoviště Brno, Hybešova

