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Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Půlroční kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé I
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Kurz anglického jazyka je koncipován na základě potřeb současné situace ve výuce cizích jazyků. Vzhledem k
možnostem nejrůznějších forem mezinárodní spolupráce s jinými školami, ať už v rámci aktivit financovaných z
prostředků fondů EU či individuální partnerství se zahraničními školami se jeví znalost angličtiny jako základní
předpoklad českých učitelů pro účast těchto projektech.
Kurz je vhodný do projektu ŠABLONY.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 32 Číslo akreditace: v přípravě říjen 2017
AK01667
zahájení: 14.02.2018, ukončení: 06.06.2018, 15:45 -17:15
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr. Helena Daňková
Uzávěrka přihlášek: 09.02.0018
4 500,00 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce
MŠ ZŠ1 ZŠ2 SOŠ SPEC
1. Asistent pedagoga a jeho vymezení v legislativě
(pracovně právní zabezpečení funkce asistenta pedagoga, co je osobní asistence), role školského
poradenského zařízení při zavádění funkce asistenta pedagoga 1h
2. Činnosti asistenta pedagoga v edukačním prostředí (náplň práce asistenta pedagoga) 1h
3. Společné působení asistenta pedagoga a učitele v pedagogickém procesu 2h
•
Mezilidské vztahy jako složka pedagogického procesu
•
Vnímání partnera v pedagogickém procesu
•
Interakce a formy spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitelem
•
Sociální komunikace mezi asistentem pedagoga a učitelem
•
Interpersonální konflikty mezi asistentem pedagoga a učitelem
•
Předpoklady dobré spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitelem
•
Organizace vyučování, ve kterém působí asistent pedagoga
4. Konkrétní zkušenosti učitelky a asistentky pedagoga – příklady
Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT-32855/2016-1-984
Číslo akce:
AK01690
Termín konání:
14.03.2017, 13.00 - 17.15
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Eva Čadová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 07.03.2017
850,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH
ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ
Seminář je určen všem pedagogům, kteří chtějí posílit svou dovednost v hodnocení žáků a rozhodli se získat
nové podněty pro pojetí hodnocení jako procesní cesty vedoucí k celkovému rozvoji žáka – žákům dává
informace o nich samých, o jejich úspěších a neúspěších, je vodítkem a ukazatelem, kam mají nasměrovat
svou pozornost.
Seminář je určen pro pedagogy ZŠ, SŠ, výchovné poradce.Účastníci si osvojí řadu poznatků a praktických
postupů jak hodnotit žáka s SPU, SPCH v procesu výchovně vzdělávacím, zvládnou strategické postupy pro
hodnocení žáka SPU, SPCH vzhledem k výukovým cílům. Seminář je veden interaktivními metodami výuky
s maximálním zapojením účastníků.
Číslo akce:
Rozsah hodin 16 Číslo akreditace: MSMT-1412/2016-1-156
AK01388
Termín konání:
22.01.2018, 09.00 - 15.00 23.01.2018, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Dana Forýtková
Mgr. Marika Kropíková
Uzávěrka přihlášek: 15.01.2018
Kurzovné:
2 500,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Oborové / Psychologie

Rozvoj emoční inteligence – emoce, empatie a sociální dovednosti
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
Jak je důležité ovládat své emoce a naučit se s nimi zacházet, chce ukázat seminář s Mgr. Vyhlídalovou.
Cílem semináře je dát návod pedagogům, jak s dětmi pracovat, dále rozvíjet jejich sociální dovednosti,
schopnost empatie a další nekonfliktní komunikace a spolupráce v dětském kolektivu.
Mimo jiné se dovíte, jak se měří IQ, jakou roli hraje emoční inteligence, jak pojmenovat své vlastní pocity,
zvládnout emoce, budeme se zabývat otázkou sebekontroly, seberegulace, vnitřní motivace a také se
dotkneme tématu slovní a mimoslovní komunikace.
Číslo akce:
Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT-1549/2015-1-163
AK01603
Termín konání:
27.03.2018, 13.00 - 17.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Svatava Vyhlídalová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 20.03.2018
900,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Oborové / Psychologie

Rozvoj osobních kvalit a komunikativní a kooperativní dovednosti
SOŠ GYM ZŠ2 ZŠ1 MŠ
1. den – 8 h
- Pokud chci rozumět rodičům a žákům, musím porozumět nejdříve sobě!
- Práce s vlastní agresivitou a poznání své vrozené dispozice AG.
- Sebenáhled na intelekt, charakter, schopnosti a temperament.
- Výcvik zátěže v komunikaci, řešení problémů
- Praktické sebepoznání, sebereflexe.
- Stress v řízení, prevence syndromu vyhoření
- Zákonitosti úspěchu, prezentační dovednosti
2. den – 8 h
- Úspěch pedagoga v praxi je určen jeho schopností komunikovat
- Chyby v jednání učitele, tempo, dynamika, intolerance
- Nekritičnost, chybějící zpětná vazba
- Jednání s rodinou, neschopnost „sugestivně“ ovlivnit
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 16 Číslo akreditace: MSMT-7235/2017-2-646
AK01447
06.04.2018 - 07.04.2018, 09.00 - 16.30
Brno, Hybešova 15
PhDr. Lidmila Pekařová
Uzávěrka přihlášek: 30.03.2018
2 500,00 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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Oborové / Psychologie

Agrese a agresivita u dětí a mládeže
MŠ ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Lektorem semináře je specialista a odborník na toto téma PaedDr.Zdeněk Martínek, psycholog a speciální
predagog z PPP Pelhřimov.
Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou práce s agresivními dětmi, seznámit s variantami
agresívního chování a jeho možnými příčinami.
Seminář chce nabídnout řešení v otázce agresivity a agresivního chování dětí, ukázat správný přístup při řešení
problémových situací, zda a jaké existují způsoby a formy trestu.
Číslo akce:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-7235/2017-2-646
AK01575
Termín konání:
23.04.2018, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
PaedDr. Zdeněk Martínek
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 09.04.2018
1 200,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Oborové / Psychologie

Šikana jako narušení vztahů ve skupině
MŠ ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Šikana ve školním prostředí a její řešení II.
Obsah tohoto semináře rozšiřuje problematiku šikany, je určen pro ty, kteří seminář Šikana jako narušení
vztahů ve skupině absolvovali!
1. Základní sociální potřeby dítěte – potřeba místa, péče, bezpečí, podpory a limitu
2. Nestandardní formy sociometrických šetření ve třídě – metody, které může využít sám pedagog na
zmapování vztahů ve třídě.
3. Praktické hrové techniky na zvládání šikanujícího chování a psychosociální hry
Jedná se o rozšiřující seminář skupiny, přihlášení je ale možné.
Cílem semináře je.
·
Seznámit účastníky se základními sociálními potřebami dítěte v návaznosti na projevy šikanujícího
chování.
·
Seznámit účastníky s nestandardními formami sociometrických šetření ve třídě.
·
Naučit účastníky techniky na zvládání šikanujícího chování ve skupině.
Číslo akce:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-7235/2017-2-646
AK01684
Termín konání:
10.05.2018, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor:
PaedDr. Zdeněk Martínek
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 03.05.2018
V přípravě
Kontaktní osoba:
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Oborové / Management

Rozhodování a řešení problémů
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM
Seminář s interaktivním výkladem, diskuse, příklady z praxe a procvičení reagování na modelových situacích.
Obsah semináře:
- rozhodování a orientace na výsledek, cíl, stanovení priorit
- minimalizace vlivu iracionálních prvků na rozhodování
- SWOT analýza a její význam při rozhodování
- analýza a řízení rizik
- technika analýzy situace „RECA“
- strukturování složitých rozhodnutí: kompenzační strategie, eliminace podle aspektů
- emoce jako opora – převzetí kontroly nad situací
- přesvědčivá komunikace a argumentace
- přistupy k rozhodování na základě důsledné analýzy situace
- dokázat při rozhodování udržet na zřeteli požadovaný konečný stav
- vědět, jak si nastavit objektivní kritéria pro rozhodování a řešení, a rozumět zohlednit jejich důležitosti při
rozhodování

Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-28166/2015-770
AK01363
10.01.2018, 09.00 - 15.30
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Jakub Šindler
Uzávěrka přihlášek: 03.01.2018
980,00 Kč
PaedDr. Magda Sudková, e-mail: sudkova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660
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Oborové / ICT

Žákovské projekty s podporou ICT
ZŠ2 SOŠ OST
Cílem semináře je ukázat pedagogům 2.st. ZŠ a SŠ možnosti projektového vyučování při rozvoji kompetencí
žáků a studentů. Účastníci této vzdělávací aktivity se seznámí s přínosem PV, s druhy projektů, s jejich
přípravou, zpracováním a hodnocením.
Jak ukotvit projekty do ŠVP a na co si dát při tvorbě projektů pozor. Součástí semináře bude i praktická ukázka
pro využití ve školách.
Číslo akce:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-7235/2017-2-646
AK01661
Termín konání:
19.04.2018, 11.00 - 17.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Ing. Ludmila Brestičová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 12.04.2018
900,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Oborové / Zdravotnictví

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky –
doškolovací kurz
MŠ ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Cílem semináře je seznámit účastníky s novinkami v oblasti poskytování první pomoci.
Obsah bude rozdělen na oblast týkající se:
- změn v oblasti kardiopulmonální resuscitace v první pomoci – diagnostika náhlé zástavy oběhu, uvolnění
dýchacích cest, revize dutiny ústní, dýchání z plic do plic, nepřímá srdeční masáž apod.,
- specifik kardiopulmonální resuscitace v první pomoci u dětí,
- upevnění stávajících znalostí a dovedností v oblasti poskytování první pomoci v těch kategoriích, ve kterých
nedošlo k obsahovým změnám,
- praktických ukázek a prevence, aktuálních novinek k datu konání,
- školní lékárničky – vybavení, (lékárnička na školní akce, školy v přírodě, apod.).
Kurz je určen všem, kteří prošli základním proškolením v této oblasti.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT- 893/2017-1-197
AK01611
18.01.2018, 13.00 - 17.00
Hodonín, Horní Valy 2
Božena Miklósyová
Uzávěrka přihlášek: 11.01.2018
630,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Měkké dovednosti / Mentoring

Mentoring - spolupráce pedagogů
ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Účastníci se seznámí se základy mentoringu ve vzdělávání, dozví se o potřebě stanovování si dílčích i
dlouhodobých cílů v rámci svého plánování výuky. Zjistí, jaká je role mentora, jaké má mentor kompetence.
Mentoring jako další forma rozvoje v práci školy.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT - 13674/2017-1-730
AK01578
25.01.2018, 09.00 - 15.00
Znojmo, Jana Palacha 11
Mgr. Miloslav Hubatka
Uzávěrka přihlášek: 18.01.2018
1 100,00 Kč
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

Komunikace na cestě k životním kompetencímKomunikační dovednosti
učitele - práce se třídou i jednotl
ZŠ1 ZŠ2 GYM
Stále častěji zjišťujeme, že základním kamenem úspěchu, ať už osobního nebo pracovního, je dovednost
dobré komunikace. Přinášíme seminář pro pedagogy všech typů škol, kteří se chtějí s tímto tématem seznámit
blíže.
Účastníci semináře si rozvinou teoretické znalosti týkající se efektivní komunikace a prostřednictvím vlastního
prožitku se vyzbrojí vhodnými komunikačními nástroji.Otevřou společně s lektorkou témata: umění naslouchat,
interaktivní komunikace s jednotlivcem a skupinou, vedení skupinové diskuse, zpětná vazba, analýza publika,
práce s hlasem, atd.
Číslo akce:
Rozsah hodin 16 Číslo akreditace: MSMT-25234/2016-1-780
AK01627
Termín konání:
19.02.2018, 09.00 - 15.00 20.02.2018, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Lenka Hartmannová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 12.02.2018
2 200,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

Strategie zvládání obtížných situací ve výuce – „Co (ne)funguje na žáky“
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST
Cílem semináře je seznámit účastníky se situacemi na straně dítěte, které mohou být zdrojem problémového
chování, např.neuspokojení potřeb dítěte. Pedagogové formou komunikačních cvičení a prožitkových her
získají větší vhled do pocitů a potřeb žáka a tím i motivů žákova nepřijatelného chování.
Prožitková cvičení umožní učitelům sebereflexi a uvažování o možných alternativních způsobech řešení
obtížných situací. Budou probírána témata běžných problémů dětí, vymezení problémového chování, poruch
chování, neefektivní komunikace mezi učitelem a žákem a také praktický nácvik zvládání obtížné situace.
Číslo akce:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-36390/2015-1-953
AK01424
Termín konání:
20.03.2018, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Monika Fojtáchová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 13.03.2018
1 200,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

- 12 -

Zdravý životní styl / Tělesná výchova

Nordic Walking
ZŠ1 ZŠ2 SOŠ DDM,CVČ
Praktický seminář je zaměřen na celý pohybový aparát dětí od mladšího školního věku po adolescenty. Přispívá
ke správnému držení těla, zlepšuje pohyblivost páteře, snižuje zátěž kloubů. Dokáže zmotivovat pro vlastní
pohyb a sportovní aktivitu. Jako bonus se jeví možnost provozovat ji kolektivně, tudíž rozvíjet i komunikační
dovednosti a podporovat kolektivní sdílení prožitků.
Obsah semináře:
Úvod – základní informace o NW a jeho zdravotních přínosech při různých diagnózách
Pro koho je a není vhodný
Rozdíl mezi turistiskou a NW chůzí
Technika správného úchopu holí, technika chůze s holemi a celková koordinace pohybu
Praktické ukázky a pohyb v terénu
Možné cvičení a hry s holemi aj.
Seminář si klade za cíl: proškolit v NW pedagogy ZŠ a SŠ, rozšířit pedagogické kompetence, ukázat možnosti
využití této aktivity v přírodě, která je finančně nenáročná, lze ji vykonávat v kterékoliv roční době, může
obohatit práci s dětmi nejen v povinné školní výuce, ale i v mimoškolních a volnočasových aktivitách.
Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT-32855/2016-1-984
Číslo akce:
AK01656
Termín konání:
24.05.2018, 13.30 - 16.30
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor:
Mgr Zdenka Šardová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 17.05.2018
650,00 Kč
Kontaktní osoba:
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Studium pedagogiky pro učitele
ZUŠ SOŠ VOŠ OST
Vzdělávací program Studium pedagogiky pro učitele je zaměřen na získání odborné kvalifikace pro učitele
odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých
odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s
právem státní jazykové zkoušky.
Studium bude organizováno prezenční formou v rozsahu 120 hodin výuky. Absolvent studia získá znalosti a
dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace
pedagogického pracovníka.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:

Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 120 Číslo akreditace: MSMT-25234/2016-1-780
AK01639
zahájení: 26.01.2018, ukončení: 30.08.2018
Brno, Hybešova 15
PhDr. Hana Jakubcová
Mgr. Robert Čapek Ph.D.
PaedDr. Jan Šťáva CSc.
Mgr. Petr Spurný
doc. PhDr. Dana Knotová Ph.D.
Doc. PhDr. František Vízdal CSc.
Uzávěrka přihlášek: 07.01.2018
11 000,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Třídní učitel jako lídr
ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ
Cílem semináře je nabídnout ucelený pohled na roli třídního učitele jako lídra, budovatele celkové atmosféry ve
třídě a pozitivního sociálního klimatu, ve kterém se všichni zúčastnění cítí bezpečně, sebejistě a s důvěrou se
otevírají novým poznatkům.
Vzdělávací akce se bude zabývat otázkou osobnosti třídního učitele, jeho rolí v rozvoji školy a třídního kolektivu,
spolupráci s rodiči, spolupráci mezi učiteli. Povíme si, jaké požadavky na roli učitele mají školy, rodiče a
žáci.Seminář přinese příklady dobré praxe aplikovatelné do nového prostředí.
Číslo akce:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT- 893/2017-1-197
AK01250
Termín konání:
10.10.2017, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Miloslav Hubatka
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 03.10.2017
1 100,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Třídní učitel jako lídr
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ
Obsah:
- osobnost třídního učitele - výzkumy, šetření, nové poznatky z praxe, současná praxe-požadavky škol, rodičů,
žáků a studentů
- role a funkce třídního učitele v rozvoji školy a žákovských kolektivů
- třídní učitel a spolupráce s rodiči
- třídní učitel jako hybatel změn ve svojí třídě a škole
- třídní učitel a etická a hodnotová výchova – aktivní tvorba pozitivního klimatu v žákovských a studentských
kolektivech
- sdílení dobré praxe, diskuze
Hlavním cílem semináře je ukázat učitelům a managementu školy nové pohledy na role a možnosti třídních
učitelů jako aktivních hybatelů a implementátorů požadovaných změn ve třídě a následně i ve škole. Seminář
přinese příklady dobré praxe aplikovatelné do vlastního prostředí.
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT- 893/2017-1-197
Číslo akce:
AK01364
Termín konání:
08.01.2018, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor:
Mgr. Miloslav Hubatka
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 01.01.2018
1 000,00 Kč
Kontaktní osoba:
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Třídní učitel jako lídr
MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC OST
Pro velký zájem o aktuální téma opakujeme v tomto školním roce seminář s Mgr. Hubatkou popisující důležitost
role třídního učitele jako lídra a hybatele změn ve třídě a škole. Cílem semináře je nabídnout ucelený pohled na
roli třídního učitele jako lídra, budovatele celkové atmosféry ve třídě a pozitivního sociálního klimatu, ve kterém
se všichni zúčastnění cítí bezpečně, sebejistě a s důvěrou se otevírají novým poznatkům.
Vzdělávací akce se bude zabývat otázkou osobnosti třídního učitele, jeho rolí v rozvoji školy a třídního kolektivu,
spolupráci s rodiči, spolupráci mezi učiteli. Povíme si, jaké požadavky na roli učitele mají školy, rodiče a
žáci.Seminář přinese příklady dobré praxe aplikovatelné do nového prostředí.
Číslo akce:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT- 893/2017-1-197
AK01621
Termín konání:
28.02.2018, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Miloslav Hubatka
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 21.02.2018
1 100,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Provoz a řízení

Kontrolní systém ve školství I.
MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC
Obsah semináře:
Význam a účel kontroly ve školství. Kontrolní činnost na úseku PEÚ (kontrolní činnost na úseku hospodaření
školy). Časový a tématický plán kontrolní činnosti v oblastech: dodržování právních a vnitřních předpisů,
správnosti financování, personální a platové agendy, efektivnosti a využívání svěřeného majetku atd. Kontrolní
činnost ředitele.
Kontrola práce pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.
Podmínky organizace a provozu školy. Práva a povinnosti v oblasti státní správy.
Použití finančních prostředků – účelnost. Rozbor hospodaření. Plány a zápisy z kontrol a hospitačních činností.
Poruchy vnitřního kontrolního systému, povinnost přijetí opatření k nápravě.
Finanční kontrola ve školství. Funkce příkazce operace. Kontrola předběžná, průběžná, následná.
Aktuality k datu konání, diskuze a dotazy.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT- 893/2017-1-197
AK01531
11.01.2018, 08.00 - 12.00
Hodonín, Horní Valy 2
JUDr. Zuzana Machalová
Uzávěrka přihlášek: 04.01.2018
700,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Provoz a řízení

Nebojte se GDPR
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
Seminář poskytne informace o tom, jaké změny bude nutné v oblasti osobních údajů provést. Zde najdete také
odpověď na spoustu otázek, které s touto problematikou souvisí a které vás tíží.
Obsah semináře:
- GDPR – Obecný přehled
- Osobní údaje
- Pravidla pro zpracování osobních údajů
- Správce, zpracovatel a příjemce
- Ochrana práv subjektů údajů
- Implementace GDPR – základní přehled
Cílem semináře je představit základní informace, které přináší nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 4
Číslo akreditace: neakreditováno
AK01681
11.01.2018, 09.00 - 13.00
Břeclav, nábř. Komenského 1126/1
Mgr. Alena Straubová
Uzávěrka přihlášek: 05.01.2018
700,00 Kč
PaedDr. Magda Sudková, e-mail: sudkova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660
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Provoz a řízení

Příprava uchazečů ke konkurznímu řízení na místa ředitelů škol a
školských zařízení
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST
Cílem je připravit uchazeče na vlastní průběh konkurzního řízení a seznámit je se základní právní úpravou ve
školství , zejména s okruhy problémů, kde jsou kladeny členy konkurzní komise nejčastější dotazy.
z.561/2004 Sb., obecná část zákona, průběh předškolního, základního a středního vzdělávání, školský rejstřík,
postavení ŘŠ, postavení zřizovatele, financování, definice PP, kvalifikační předpoklady, pracovní doba, rozsah
přímé pedagogické činnosti, DVPP, vybrané kapitoly ze ZP, vznik, změny a ukončování PP, vyhláška o
konkurzním řízení, jeho průběh, dotazy, jak zpracovat koncepci
Číslo akce:
Rozsah hodin 20 Číslo akreditace: MSMT-36390/2015-1-953
AK01446
Termín konání:
12.01.2018, 08.00 - 16.30 13.01.2018, 08.00 - 16.30
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
JUDr. Hana Poláková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 05.01.2018
3 400,00 Kč
Kontaktní osoba:
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 543 426 044, 734 314 348

Provoz a řízení

Praktické příklady z daně z příjmů příspěvkových organizací
OST ŠJ PPP ŠD VýchZař DDM,CVČ SPEC VOŠ SOŠ GYM ZUŠ ZŠ2 ZŠ1 ZŠ1
Obsah semináře:
- Specifické postavení PO - daňové úlevy.
- Zákon o daních z příjmů č. 586/1991 Sb. v platném znění .
- Daň z příjmu fyzických osob.
- Daň z příjmu právnických osob.
- Specifická úprava zdanění PO - co je předmětem daně u PO.
- Hlavní činnost a doplňková činnost, vliv zřizovací listiny a hospodářského výsledku.
- Základní princip při zdanění PO.
- Typické náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů - příklady.
- Typické neuznatelné náklady - příklady.
- Požadavky na vedení účetnictví PO vyplývající ze zákona.
- Náklady společné pro zdaňované a nezdaňované činnosti.
- Daňové odpisy versus účetní odpisy hrazené z dotace zřizovatele.
- Příklady vyplnění daňových přiznání.
- MŠ s pronájmem nebytových prostor v hlavní činnosti.
- ZŠ a pronájem nebytových prostor v doplňkové činnosti.
- Zjištění výsledků podle jednotlivých činností (ZŠ, ŠD, ŠJ a doplňková činnost).
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 6
Číslo akreditace: MSMT-25234/2016-1-780
AK01586
19.01.2018, 08.30 - 13.30
Hodonín, Horní Valy 2
Ing. Pavla Dvořáková
Uzávěrka přihlášek: 12.01.2018
870,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Provoz a řízení

Nebojte se GDPR
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
Seminář poskytne informace o tom, jaké změny bude nutné v oblasti osobních údajů provést. Zde najdete také
odpověď na spoustu otázek, které s touto problematikou souvisí a které vás tíží.
Obsah semináře:
- GDPR – Obecný přehled
- Osobní údaje
- Pravidla pro zpracování osobních údajů
- Správce, zpracovatel a příjemce
- Ochrana práv subjektů údajů
- Implementace GDPR – základní přehled
Cílem semináře je představit základní informace, které přináší nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 4
Číslo akreditace: neakreditováno
AK01679
23.01.2018, 09.00 - 13.00
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Alena Straubová
Uzávěrka přihlášek: 12.01.2018
700,00 Kč
PaedDr. Magda Sudková, e-mail: sudkova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660

Provoz a řízení

Využití InspIS ŠVP
SOŠ GYM ZŠ2 ZŠ1
Modul InspIS ŠVP slouží školám ke vkládání a editaci školních vzdělávacích programů.
Pro velký zájem opakujeme seminář, který je zaměřen na praktické seznámení s možností modulu a s přínosy
vložení ŠVP pro školu.
Vkládání a úpravy ŠVP budou prováděny na počítačích. Účastníci mohou vkládat aktuální verzi ŠVP pokud si ji
přinesou na flashdisku.
Obsahové zaměření bude specifikováno pro základní a střední školy.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: neakreditováno
AK01659
29.01.2018, 09.00 - 15.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Tomáš Pavlas
Uzávěrka přihlášek: 19.01.2018
1 000,00 Kč
Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
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Provoz a řízení

Nebojte se GDPR
ZŠ1 GYM SOŠ VýchZař VOŠ
Seminář poskytne informace o tom, jaké změny bude nutné v oblasti osobních údajů provést. Zde najdete také
odpověď na spoustu otázek, které s touto problematikou souvisí a které vás tíží.
Obsah semináře:
• GDPR – Obecný přehled
• Osobní údaje
• Pravidla pro zpracování osobních údajů
• Správce, zpracovatel a příjemce
• Ochrana práv subjektů údajů
• Implementace GDPR – základní přehled
Cílem seminářů je představit základní informace, které přináší nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 4
Číslo akreditace: neakreditováno
AK01669
01.02.2018, 09.00 - 12.30
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr. Alena Straubová
Uzávěrka přihlášek: 25.01.2018
600,00 Kč
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Provoz a řízení

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů II
ZŠ1 ZŠ2 SOŠ DDM,CVČ ŠD OST
Seminář je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků a to jak na základě jejich
vlastních osobních potřeb, tak i jejich působení ve škole, ve styku s rodiči i prezentaci práce na veřejnosti. Jeho
cílem je rozvíjení individuální a týmové práce, kterou uplatní v práci ve třídě, v životě školy, ve styku s rodiči,
mimoškolní práci a veřejném a společenském dění. Podpoří a rozšíří jejich profesionální dovednosti, které by
měly být i kritérii hodnocení v „karierním růstu“. Poskytne účastníkům všeobecný přehled o dané problematice,
aby mohli na potřebné úrovni vykonávat svou práci. Souvislost má tato oblasti s duševním a tělesným zdravím.
Seminář je možné hradit ze "šablon".
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 16 Číslo akreditace: MSMT - 13674/2017-1-730
AK01677
13.02.2018, 08.30 - 15.30 14.02.2018, 08.30 - 15.30
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr. Monika Fojtáchová
Uzávěrka přihlášek: 01.02.2018
3 000,00 Kč
Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511
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Provoz a řízení

Nebojte se GDPR
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
Seminář poskytne informace o tom, jaké změny bude nutné v oblasti osobních údajů provést. Zde najdete také
odpověď na spoustu otázek, které s touto problematikou souvisí a které vás tíží.
Obsah semináře:
- GDPR – Obecný přehled
- Osobní údaje
- Pravidla pro zpracování osobních údajů
- Správce, zpracovatel a příjemce
- Ochrana práv subjektů údajů
- Implementace GDPR – základní přehled
Cílem semináře je představit základní informace, které přináší nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 4
Číslo akreditace: neakreditováno
AK01680
13.02.2018, 13.00 - 17.00
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Alena Straubová
Uzávěrka přihlášek: 02.02.2018
700,00 Kč
PaedDr. Magda Sudková, e-mail: sudkova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660

Provoz a řízení

Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích
MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC OST
Seminář nabízí seznámení s problematikou vnitřního kontrolního systému v příspěvkových organizacích.
Konkrétním obsahem této vzdělávací aktivity je: zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška, stručný
úvod do problematiky - základní pojmy,povinnosti ředitele školy, řídící kontrola, interní audit, transformace
obecně platných předpisů do vnitřní směrnice, vnitřní kontrola v systému finanční kontroly, předběžná řídící
kontrola, vyhodnocování rizik, hospodárnost, efektivnost a účelnost.
Číslo akce:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-32855/2016-1-984
AK01620
Termín konání:
15.02.2018, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Ing. Petr Sikora
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 08.02.2018
1 100,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Kvalifikační studia

Studium k výkonu specializovaných činností, koordinace v oblasti ICT
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
Témata: Využití počítače ve vzdělávacím procesu; ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie;
Počítačové sítě ve školách, principy a možnosti; Tvorba ICT plánu školy, interakce ICT a RVP; Informační
systém školy a webové prezentace; Moderní technologie; Hygiena, ergonomie, bezpečnost ICT; Autorské
právo, bezpečnost na internetu, netiketa; Počítač a volný čas dětí a mládeže; Užití ICT ve speciální pedagogice;
Angličtina pro ICT; Příprava školních projektů; Vedení školních žákovských projektů; Aktuální zdroje informací a
výukových objektů na internetu; Integrovaná diskuze na aktuální otázky v současných školách.
Absolventi si prohloubí a rozšíří kvalifikaci 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.
Výuka bude probíhat cca jednou za dva týdny vždy v pátek odpoledne a v sobotu.
Menší skupina studentů umožňuje vedení části výuky praktickou formou v počítačové učebně.
Pro organizaci studia a vedení dokumentace využíváme e-learningový systém moodle.
Bližší informace získáte na níže uvedeném kontaktu.
Rozsah hodin 255 Číslo akreditace: MSMT-7235/2017-2-646
Číslo akce:
AK01267
Termín konání:
zahájení: 16.02.2018, ukončení: 30.08.2019
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
tým zkušených lektorů
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 15.12.2017
19 000,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Knapová, e-mail: knapova@sssbrno.cz, tel. 543426026
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Zdravý životní styl / Prevence

Prevence vyhoření
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
Cílem semináře je získání poznatků o syndromu vyhoření, o jeho projevech a zejména o možnostech prevence.
Účastníci se pod odborným vedením zkušené lektorky, mentorky a koučky zamyslí nad svým často
vyčerpávajícícm rozvrhem a po vyjasnění životních priorit se naučí hledat rezervy, obnovovat a udržet životní
energii. Seminář poslouží k posílení a znovunabití životního optimismu a prostřednictvím technik k zmapování si
svého životního stylu.
Vhodné pro všechny pedagogy školských zařízení.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 6
Číslo akreditace: MSMT-7235/2017-2-646
AK01682
15.02.2018, 09.00 - 14.00
Blansko, nám. Svobody 2
Mgr. Monika Fojtáchová
Uzávěrka přihlášek: 06.02.2018
1 200,00 Kč
Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511
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Školní výlety a exkurze
Nabídka školních výletů a exkurzí
Podrobný popis naleznete na našem webu www.jmskoly.cz/vylety.
V případě zájmu doporučujeme co nejdříve telefonicky dohodnout termín a zaslat objednávku.
Samotné zaslání objednávky můžete provést elektronicky rovněž na našem webu, případně
prostřednictvím e-mailu na adresu vylety@sssbrno.cz. Telefonní kontakt: 543 426 042.

Už víte kam pojedete na Školu v přírodě?
Zderaz: hotel Renospond
• Strava je zajištěna formou plné penze (5 x denně včetně pitného režimu).
• Dva typy ubytování - hotelový a turistický standard.
• Maximální kapacita 140 osob.
• K dispozici je společenská místnost, kulečník.
• K dispozici je bezbariérový pokoj.
• Ski areál Kouty patří mezi nejmodernější lyžařské areály na Moravě.
•Prostory pro výuku i hry, stolní tenis, hřiště, fotbálek, dětský koutek, přírodní koupaliště,
wellness.
Cena:
• 310 Kč / osoba a noc ubytovna, 330 Kč hotel - MŠ
• 340 Kč / osoba a noc ubytovna, 360 Kč hotel - I.st. ZŠ
• 360 Kč / osoba a noc ubytovna, 380 Kč hotel - II.st. ZŠ
• Na 10 platících jeden pedagog ZDARMA.

Boskovice, Suchý: penzion Athéna
• Strava je zajištěna formou plné penze (5 x denně včetně pitného režimu).
• Umístěno u Boskovic, cca 50 km od Brna.
• Maximální kapacita 50 osob.
• 2 - 3 lůžkové pokoje nebo 4 lůžkové apartmány.
• K dispozici: prostory pro výuku i hry, ohniště, pískoviště, stolní tenis, hřiště, kulečník, šipky.
Cena:
• 320 Kč / osoba a noc pro mateřské školy.
• 330 Kč / osoba a noc pro I.st. základní školy.
• 340 Kč / osoba a noc pro II.st. základní školy.

Nedvědice: hotel Myslivna
• doprava z Brna do Nedvědic a zpět,
• ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích,
• strava formou plné penze včetně pitného režimu,
• rehabilitační koupele, vířivá a perličková,
• pro pedagogický doprovod masáž ZDARMA.
• K dispozici: společenská místnost, klubovna, venkovní bazén - za pěkného počasí, ohniště.
Cena:
• 2400 Kč/os./4 noci pro MŠ,
• 2550 Kč/os./4 noci pro 1. a 2. třídu ZŠ,
• 2650 Kč/os./4 noci pro 3. až 5. třídu ZŠ.
• Za každou další noc se připlácí 200 Kč.
Na 10 platících jeden pedagogický doprovod zdarma, pro MŠ zdarma i zdravotník.

Rekreační středisko Zubří
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Školní výlety a exkurze
• Strava je zajištěna formou plné penze (5 x denně včetně pitného režimu).
• Cca 80 km od Brna.
• Maximální kapacita 114 osob.
• 2 lůžkové pokoje s možností přistýlky.
• 4 lůžkové chaty rovněž s možností přistýlky.
•K dispozici: prostory pro výuku i hry, ohniště, víceúčelové hřiště, přírodní koupaliště se
skluzavkou, dětské hřiště, ruské kuželky, stolní tenis a fotbal, kulečník.
Cena:
• 350 Kč/os./noc pro MŠ,
• 450 Kč/os./noc pro ZŠ.
Na každých 10 platících žáků jeden pedagogický doprovod ZDARMA.
Další nabídky škol v přírodě naleznete na našem webu www.jmskoly.cz/vylety

Jednodenní exkurze a výlety
Máme pro vás připravenou celou řadu jednodenních akcí. Navíc pojedeme s vámi,
takže se nemusíte o nic starat, vše zařídíme za vás. Vám zbývá jen zajistit pedagogický dozor.

Ostrava „ČERNÁ..."
• Prohlídka dolu Landek s průvodcem, jedná se o významnou technickou památku.
• Dolní Vítkovice s průvodcem, tech. památka je na seznamu Evropského kulturního dědictví.
• Prohlídka interaktivního muzea, Velký svět techniky.
• V ceně je doprava na místo a zpět.
Cena:
• 770 Kč/osoba.
• Cena je kalkulována na min. počet 30 dětí při cestě z Brna.
• Na každých 10 dětí je jeden pedagog ZDARMA.

Dolní Morava - stezka v oblacích
• Je připraven celodenní program na Dolní Moravě.
• Stezka v oblacích + 1x tobogán (+ lanovka tam i zpět),
• Pískový svět + program 1 h,
• Mamutíkův vodní svět + program 1 h,
• K dispozici: společenské prostory, lyžárna, sušárna.
• oběd,
• doprava na místo a zpět.
Cena:
• 900 Kč/osoba pro základní školy.
• 880 Kč/osoba pro mateřské školy.
• Cena je kalkulována na min. počet 30 dětí při cestě z Brna.
• Na každých 10 dětí je jeden pedagog ZDARMA.

Pálava
• Prohlídka Mikulova s průvodcem.
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Školní výlety a exkurze
• Vycházka přes Pálavu – Dívčí hrad, Sirotčí hrádek.
• Doprava na místo a zpět.
Cena:
• 310 Kč/osoba
Další nabídky jednodenních výletů naleznete na našem webu www.jmskoly.cz/vylety
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Všeobecné obchodní podmínky pro účast na akcích
1. Všeobecná ustanovení
Vydavatelem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen jako "podmínky") je Středisko služeb školám
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace,
se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno, IČ: 60555980 (dále jen jako "pořadatel").
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi pořadatelem vzdělávací akce, jejím objednatelem
a jejím účastníkem.
Objednatelem se rozumí účastník nebo zaměstnavatel účastníka, jenž u pořadatele poptává účast na akcích.
Osoba objednatele může být totožná s účastníkem.
Účastníkem se rozumí osoba, která se osobně zúčastní akce organizované pořadatelem dle těchto všeobecných
obchodních podmínek.
Akcí se rozumí např. seminář, kurz, kvalifikační studium, webinář, konference, pracovní dílna, setkání apod.
2. Předmět plnění
Pořadatel se zavazuje za úplatu poskytnout a zajistit účastníkovi účast na akci. Objednatel se zavazuje zaplatit
cenu stanovenou v podmínkách akce.
3. Přihlašování
Způsoby přihlašování:
Objednatel vyplní a odešle přihlášku prostřednictvím:
- on-line formuláře,
- e-mailu,
- běžnou poštou na adresu pořadatele.
Pokyny pro přihlášení:
Na všechny akce je možné se přihlásit do data uzávěrky přihlášek, nedohodnou-li se pořadatel s objednatelem jinak.
V přihlášce je nutné uvádět pravdivě všechny požadované informace (titul, jméno, příjmení, datum narození,
název zaměstnavatele (školy), popř. adresa bydliště účastníka a kontaktní údaje pro komunikaci (e-mail, telefon),
které jsou nutné pro zpracování dokumentace akce. Přihláška může být zrušena pouze písemnou formou
(za písemnou formu je považován i e-mail).
V případě zrušení nebo změny v propozicích akce ze strany pořadatele je o této skutečnosti účastník neprodleně
informován prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v přihlášce.
Pořadatel si vyhrazuje právo z vážných a mimořádných důvodů:
- odmítnout přihlášky zaslané před termínem uzávěrky přihlášek z důvodu naplnění kapacity akce,
- právo na zrušení akce,
- právo na provedení změn v rozvrhu, místě a čase konání akce a personální změnu v lektorském obsazení akc
O těchto skutečnostech pořadatel neprodleně informuje účastníky.
4. Cena a finanční podmínky
Odesláním přihlášky dle čl. 3 shora se objednatel zavazuje uhradit cenu za akci (dále jen „kurzovné“).
Úplná výše kurzovného včetně DPH je stanovena v podmínkách příslušné akce.
Kurzovné hradí objednatel na základě řádného daňového dokladu vystaveného pořadatelem.
Pokud objednatel nezaplatí pořadateli kurzovné řádně a včas, má pořadatel právo požadovat zaplacení smluvní poku
ve výši 0,1 % z kurzovného za každý den prodlení.
Kurzovné zaplacené před zrušením akce z důvodu na straně pořadatele bude objednateli vráceno v plné výši.

- 26 -

5. Storno podmínky
V případě, že účastník nemůže z jakýchkoliv důvodů akci absolvovat, zavazuje se toto neprodleně oznámit pořadate
Objednatel je po dohodě s pořadatelem oprávněn vyslat na akci jiného účastníka. Není-li dohodnuto jinak, platí
v případě neabsolvování akce účastníkem z důvodů na jeho straně následující storno podmínky:
- účastník se omluví v termínu do uzavření přihlášek na akci – objednateli se kurzovné vrací v plné výši,
- účastník se omluví v termínu po uzavření přihlášek na akci a nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním
akce – pořadatel je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení storno poplatku ve výši 25% kurzovného,
- účastník se omluví v termínu nejdříve 5 dní před konáním akce - pořadatel je oprávněn požadovat po objedna
zaplacení storno poplatku ve výši 50% kurzovného,
- účastník se bez omluvy na akci nedostaví – pořadatel je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení storno
poplatku 100% kurzovného.
6. Odstoupení od smlouvy
Účastník nebo objednatel mají v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy
o účasti na akci odstoupit, a to do 14-ti dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy o účasti na akci musí být
pořadateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
Pro odstoupení od smlouvy o účasti na akci může účastník nebo objednatel využit vzorový formulář poskytovaný
pořadatelem, jenž tvoří přílohu těchto všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy o účasti na akci
může účastník nebo objednatel zaslat na adresu sídla pořadatele. Pořadatel potvrdí účastníkovi nebo objednateli
bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení.
Účastník i objednatel berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě objednání účasti na akci, jejíž termín realizace
je fixně stanoven pořadatelem a který by započal dříve než-li uplyne 14-ti denní lhůta pro odstoupení od smlouvy,
nemají nárok na odstoupení od smlouvy dle odst. 1 tohoto článku. O této skutečnosti budou dodatečně informováni
po přijetí objednávky ze strany pořadatele.
7. Doklad o účasti na vzdělávací akci
Po úspěšném absolvování akce, která je akreditována MŠMT, je účastníkovi vystaveno Osvědčení. Podmínkou
pro vystavení Osvědčení je podpis účastníka na prezenční listině akce a udělení souhlasu se zpracováním osobních
údajů na příslušném formuláři, jež bude účastníkovi poskytnut nejpozději před začátkem akce.
Po absolvování ostatních akcí může být účastníkovi na vyžádání vystaveno Potvrzení o účasti.
8. Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky v plném rozsahu nahrazují všechny předchozí.
Právní vztahy těmito všeobecnými obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Tyto všeobecné obchodní podmínky může pořadatel kdykoliv změnit a průběžně upravovat.
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. 9. 2017.
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Závazná přihláška
Přihlašování na vzdělávací programy je možné zasláním závazné přihlášky na kontaktní adresu
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková
organizace, Hybešova 15, 602 00 Brno nebo elektronicky na e-mailovou adresu garanta příslušného vzdělávacího
programu. Obě formy přihlášení budou považovány za závazné.
Uhrazení akce proveďte na základě vystavené faktury, kterou vám zašleme po registraci Vaší závazné přihlášky
a potvrzení Vaší účasti. Částku může uhradit jak škola nebo přímo účastník z vlastního účtu.
V případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
Přihláška na akci (vyplňte):
Číslo
Název
Termín
Místo konání
Kurzovné
Škola (organizace), která vysílá účastníky (uveďte přesný název školy dle zřizovací listiny):
Název
Adresa
PSČ
Obec
Telefon
E-mail
IČ
DIČ
Přihlašujeme účastníky (vyplňte, v případě potřeby přidejte řádky):
Já níže podepsaný účastník souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji Středisku služeb školám a
školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvkové organizaci, byly používány
pouze pro účely zpracování agendy související s touto přihláškou.
A to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona $. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Č.

Datum nar.

Příjmení, jméno, titul

Podpis účastníka

1
2

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

Podpis zástupce vysílající organizace: ................................

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Hybešova 15, Brno 602 00

www.sssbrno.cz
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