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Humanitní / Český jazyk

Čeština bez papíru
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
• BYOD – využití žákovských mobilů (hlasování, Internetová jazyková příručka, QR kódy, rozšířená realita)
• Využití programů a webových aplikací pro přípravu cvičení (LearningApps, Classtools, XMind, Mindomo,
Bubble.us, Tarsia…)
• Zvýrazňování informací na webových stránkách (Diigo)
• Blogy, Tvorba testů v Google formulářích, skript Flubaroo
• Aplikace pro organizéry (RWT: Vennův diagram, Timeline…)
• Dílna čtení, elektronické knihy
Tento seminář seznámí účastníky, jak využít moderních technologií v hodinách českého jazyka, a to ve všech
jeho částech – mluvnici, slohu i literatuře. Budeme proto psát, hlasovat, vytvářet testy, cvičení a myšlenkové
mapy i číst a tvořit, mluvit o využití žákovských mobilů (BYOD).
Číslo akce:
Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT-1412/2016-1-156
AK01512
Termín konání:
19.02.2018, 14.00 - 18.15
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Ludmila Kovaříková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 12.01.2018
900,00 Kč
Kontaktní osoba:
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Humanitní / Český jazyk

Čeština bez papíru
ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Inspirativní seminář pro vyučující českého jazyka. Návod, jak udělat žákům hodiny pestřejší, přitáhnout k učení
a motivovat k další práci.
Seminář je o využití, dětem tak blízkých, moderních technologií v hodinách českého jazyka, a to ve všech jeho
částech – mluvnici, slohu i literatuře. Učitelé se vžijí do role žáků a sami budou psát, hlasovat, vytvářet testy,
cvičení a myšlenkové mapy i číst a tvořit, mluvit o využití žákovských mobilů, o aplikacích pro různé platformy
(Windows, iOS, Android). Moderní technologie nemusí být protivník učitele, ale jeho spojenec na cestě učení
dětí.
Číslo akce:
Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT-1412/2016-1-156
AK01818
Termín konání:
21.05.2018, 14.00 - 18.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Ludmila Kovaříková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 14.05.2018
800,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Využití obrázku v hodinách AJ k prezentaci a procvičení slovní zásoby
ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Cílem semináře je poskytnout účastníkům prostředky k vizualizaci gramatických jevů a slovní zásoby, aby tak
usnadnili žákům zapamatování daných struktur.
Obsah semináře:
- teoretické pozadí metodiky využití obrázků,
- kreslení obsahu písně a následné využití daných obrázků jako kontext pro prezentaci gramatiky,
- technika spojování příběhů s obrázky určená k usnadnění zapamatování nové slovní zásoby,
- kreslení frázových sloves a vytváření příběhů na základě nakreslených obrázků k upevnění znalosti slovní
zásoby,
- využití obrázků k procvičování pasiva a dalších gramatických struktur,
- využití obrázkových kostek.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 4
Číslo akreditace: MSMT-7235/2017-2-646
AK01566
26.03.2018, 14.00 - 17.00
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Michaela Sobotková
Uzávěrka přihlášek: 19.03.2018
680,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Přírodovědné / Matematika

Finanční matematika pro 2. stupeň ZŠ
ZŠ2 GYM
Seminář je zaměřen na:
- základní dokumenty pro oblast finanční gramotnosti,
- potřebu vzdělávání v oblasti financí,
- cílovou skupinu pro výuku finanční matematiky,
- cíl výuky v oblasti financí na ZŠ,
- rozsah o obsah učiva finanční matematiky,
- organizaci výuky finanční matematiky na ZŠ,
- způsob výuky finanční matematiky,
- náměty pro výuku finanční matematiky (materiály pro výuku v elektronické formě, tištěné formě, praktické
náměty pro výuku finanční matematiky v okruzích: peníze, hotovostní a bezhotovostní peníze, hotovostní a
bezhotovostní placení, cena, reklama, rozpočet, domácí finance, práva spotřebitelů, finanční trh, pojištění,
finanční plánování),
- emoce při rozhodování v oblasti financí.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 16 Číslo akreditace: MSMT- 893/2017-1-197
AK01357
27.03.2018, 09.00 - 16.00 05.04.2018, 09.00 - 16.00
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Petr Jakeš
Uzávěrka přihlášek: 21.03.2018
2 500,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Přírodovědné / Matematika

Zlomky – s papírem a PET lahvemi
ZŠ2 GYM
Obsah semináře
1.Využití aktivizujících metod práce a postupů při výuce zlomků
2.Zlomek jako část celku – metodický postup při výuce zlomků za použití překládání papíru
3.Porovnávání zlomků a operace se zlomky – ukázka ilustrace při práci s PET lahvemi různých objemů
4.Vztah zlomku a desetinného čísla
Pro žáky bývá zpravidla obtížné pochopit pojem zlomku jako reprezentanta racionálního čísla. Pedagogové se
na semináři seznámí s dalšími možnými metodickými postupy (s využitím PET lahví a papíru), jak tuto látku
žákům vysvětlit. Získané poznatky i ověří v praktické části (vyzkoušejí si jednotlivé postupy).
Seminář je zaměřen k využití aktivizujících metod práce a postupu od hry k učení.
Seminář je určen pro učitel matematiky 2. st. ZŠ a víceletých gymnázií.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 4
Číslo akreditace: MSMT-15649/2016-1-566
AK01734
28.03.2018, 09.00 - 12.30
Brno, Hybešova 15
RNDr. Růžena Blažková
Uzávěrka přihlášek: 21.03.2018
600,00 Kč
Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel. 543 426 056
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce
MŠ ZŠ1 ZŠ2 SOŠ SPEC
- 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
- činnosti asistenta pedagoga v edukačním prostředí (náplň práce asistenta pedagoga) 1h
- 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
- konkrétní zkušenosti učitelky a asistentky pedagoga – příklady
Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT-32855/2016-1-984
Číslo akce:
AK01690
Termín konání:
14.03.2018, 13.00 - 17.15
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Eva Čadová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 07.03.2018
850,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
- 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
- činnosti asistenta pedagoga v edukačním prostředí (náplň práce asistenta pedagoga) 1h
- 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
- konkrétní zkušenosti učitelky a asistentky pedagoga – příklady
Číslo akce:
Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT- 893/2017-1-197
AK01792
Termín konání:
11.04.2018, 13.00 - 17.30
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Eva Čadová
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 04.04.2018
850,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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Oborové / Psychologie

Rodina a škola
MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD
V dnešní době, kdy škola potřebuje navázat kvalitní vztah s rodinou, který se bude dále vyvíjet na základě
respektu a důvěry, se vám bude může hodit seminář, ve kterém získáte nové poznatky o formách spolupráce
rodiny a školy a kde si můžete osvojit komunikační dovednosti v oblasti navázání vzájemné spolupráce školy
s rodiči.
Dozvíte se více v těchto tématech: možnosti vtažení rodičů do života školy, komunikace s rodiči problémových
dětí,
aktivní naslouchání, formy komunikace, verbální a neverbální komunikace.
Číslo akce:
Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT- 893/2017-1-197
AK01820
Termín konání:
11.05.2018, 09.00 - 13.30
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Miloslav Hubatka
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 04.05.2018
1 000,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Oborové / Management

Zvládání stresu a stresových situací
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
Seznámíme účastníky jak z teoretického, tak z praktického hlediska s problematikou stresu, vlivu pracovní i
životní zátěže, souvislostmi s výkonem práce pracovníka v oblasti pomáhajících profesí. Hlavní důraz bude
kladen na osvojování a rozvoj praktických dovedností v oblasti eliminace, předcházení a zvládání důsledků
stresu, sebepoznání, subjektivní zpětná vazba v oblasti vlastního syndromu vyhoření, schopnost vytvořit si
individuální antistresové mechanismy, nácvik relaxačních technik a jiných kognitivních a racionálně emotivních
přístupů v odolnosti proti stresu.
Lze hradit z prostředků ESF „ŠABLONY“.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 16 Číslo akreditace: MSMT - 13674/2017-1-730
AK01752
14.03.2018 - 15.03.2018, 09.00 - 15.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Jana Kazíková
Uzávěrka přihlášek: 07.03.2018
2 500,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

Oborové / Management

Využití INSPIS ŠVP
ZŠ2 SOŠ OST
Modul InspIS ŠVP slouží školám ke vkládání a editaci školních vzdělávacích programů.
Seminář je zaměřen na praktické seznámení s možnostmi 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
donesou na flashdisku.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT - 22376/2017-1-985
AK01770
14.05.2018, 09.00 - 15.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Tomáš Pavlas
Uzávěrka přihlášek: 04.05.2018
1 100,00 Kč
Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
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Oborové / Management

Využití INSPIS ŠVP MŠ
ZŠ2 SOŠ OST
Modul InspIS ŠVP slouží školám ke vkládání a editaci školních vzdělávacích programů.
Seminář je zaměřen na praktické seznámení s možnostmi 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
donesou na flashdisku.
Obsahové zaměření bude specifikováno pro předškolní vzdělávání.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT - 22376/2017-1-985
AK01786
04.06.2018, 09.00 - 15.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Tomáš Pavlas
Uzávěrka přihlášek: 24.05.2018
1 100,00 Kč
Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
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Oborové / ICT

Využití ICT vybavení ve škole
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
Cílem této vzdělávací akce je seznámit pedagogické pracovníky se stávajícím ICT vybavením v jejich školách a
předat jim nové podněty a náměty na efektivní využití těchto zařízení ve výuce.
• Přehled stávajícího ICT vybavení školy a možnosti jejich využití ve výuce.
• Moderní možnosti využití stávajících zařízení, případně možnosti modernizace (upgrade SW, nový SW,
apod.).
• Možnosti využití ICT vybavení školy pro přípravu výuky. Moderní metodické postupy a stanovení efektivních
cílů.
• Výměna zkušeností mezi pedagogickými pracovníky školy, ukázky metodických postupů a příprav pro výuku.
• Praktické příklady využití ICT ve škole.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 6
Číslo akreditace: MSMT-28166/2015-770
AK01747
28.02.2018, 14.45 - 19.45
Brno, Hybešova 15
Mgr. Josef Mach
Uzávěrka přihlášek: 21.02.2018
950,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

Základní ovládání počítače
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
Hlavním cílem této vzdělávacího akce je poskytnout učitelům, kteří nemají zkušenosti s používáním počítače,
ucelený a systematický úvod, díky kterému se naučí už od začátku využívat počítač efektivně a bezpečně.
• Základní popis osobního počítače, základní orientace v operačním systému PC, připojení základních zařízení
tiskárny a další zařízení).
• Organizace dat – složky, soubory (vytváření, přejmenování, ukládán).
• Řešení nejčastějších problémů, chybová hlášení – vysvětlení a možná řešení upozornění na rizika.
• Počítač v síti z pohledu ochrany dat – antivirové programy, bezpečné chování na internetu z hlediska ohrožení
počítačovými viry.
• Praktická cvičení.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 10 Číslo akreditace: MSMT-15649/2016-1-566
AK01722
01.03.2018, 10.30 - 14.45 08.03.2018, 10.30 - 14.45
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 22.02.2018
1 550,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

MS Word 2010 – základy práce, vhodné pro verze 2016, 2013, 2010 a 2007
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
Cílem semináře je poskytnout učitelům informatiky a ostatním učitelům nové metodické postupy, možnosti a
nápady pro výuku práce s počítačem a tímto dále rozvíjet jejich znalosti.
• Podrobný popis prostředí MS Word – pracovní prostředí, základní editace textu – formátování, kopírování,
vkládání – schránka, písmo, automatické opravy, kontrola pravopisu, hromadné opravy, vzhled stránky, práce s
odstavci, tabulky, grafika.
• Práce s dokumentem – založení, pojmenování, přejmenování, otevření, pohyb v dokumentu, uložení,
průběžné ukládání, možnosti zobrazení. Ochrana dokumentu.
• Práce se styly – vytvoření, změna a nastavení stylů.
• Příprava k tisku.

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

Rozsah hodin 10 Číslo akreditace: MSMT-7869/2015-1-352
AK01737
07.03.2018, 14.45 - 19.00 14.03.2018, 14.45 - 19.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Josef Mach
Uzávěrka přihlášek: 28.02.2018
1 550,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

MS Excel 2010 – základy práce, vhodné pro verze 2016, 2013, 2010 a 2007
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
Cílem semináře je poskytnout učitelům informatiky a ostatním učitelům nové metodické postupy, možnosti a
nápady pro výuku práce s počítačem a tímto dále rozvíjet jejich znalosti.
• Popis prostředí aplikace MS Excel
• Základní operace v aplikaci, úprava buněk, operace s řádky, sloupci, práce s bloky, formátování
• Práce s grafy, Funkce – možnosti a praktické aplikace nejpoužívanějších funkcí
• Příprava k tisku

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

Rozsah hodin 10 Číslo akreditace: MSMT-7869/2015-1-352
AK01739
21.03.2018, 14.45 - 19.00 28.03.2018, 14.45 - 19.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Josef Mach
Uzávěrka přihlášek: 14.03.2018
1 550,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

Matematická gramotnost - Geogebra ve výuce matematiky
GYM ZŠ2
KURZ DO ŠABLON 16H
BLOK 1 – 6 hodin
- Úvod, představení, přednosti, typy instalace programu, nástroje
- Praktické cvičení.
BLOK 2 – 5 hodin
- GeoGebra 3D - představení, možnosti instalace.
- Výuka na konkrétních příkladech z praxe
- Praktické cvičení.
BLOK 3 – 5 hodin
- Využití GeoGebry v deskriptivní geometrii
- Výuka na konkrétních příkladech.
- Ukázka konkrétních příkladů z praxe.
Každý účastník bude mít k dispozici počítač s daným programem a vše bude možné si vyzkoušet
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 16 Číslo akreditace: MSMT-25234/2016-1-780
AK01814
21.03.2018, 12.00 - 18.15 28.03.2018, 12.00 - 17.30 11.04.2018, 12.00 - 17.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Kateřina Dvořáková
Uzávěrka přihlášek: 14.03.2018
2 400,00 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Oborové / ICT

MS Word 2010 – pro pokročilé uživatele, vhodné pro verze 2016, 2013,
2010 a 2007
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
• Pokročilá práce s textem – styly, oddíly, sloupce.
• Vytvoření rozsáhlejšího dokumentu – obsah, poznámky pod čarou, odkazy, titulky, vkládání objektů, práce s
tabulkami, grafy, rovnicemi.
• Princip spolupráce uživatelů aplikace MS Word – komentáře, sledování změn, společné akce a revize,
porovnání dvou dokumentů, zabezpečení.
• Hromadná korespondence, tisk obálek a štítků.
• Princip využití a vytvoření maker.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 10 Číslo akreditace: MSMT-7869/2015-1-352
AK01738
04.04.2018, 14.45 - 19.00 11.04.2018, 14.45 - 19.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Josef Mach
Uzávěrka přihlášek: 28.03.2018
1 550,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

Typografie a tvorba dokumentů
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
Účastníci se na semináři naučí základní typografická a technologická pravidla zpracování dokumentů v
prostředí běžně dostupných kancelářských programů.
• Písma a hladká sazba - typy písma, jejich možnosti, volba základního písma. speciální znaky.
• Smíšená sazba - využití znakových stylů. Typografické zásady pro volbu písmových řezů. Stupně písma, jejich
volba, pravidla, použití.
• Odstavcová sazba. Odstavce a stránky, stránkový zlom. Stránkové uspořádání, sazební obrazec a jeho
umístění na listu. Sestavení dokumentu. Specifika elektronické prezentace.
• Sazba matematických výrazů. Textová a vysazená matematika.
• Tabulky a jejich formátování, vícestránkové tabulky.
• Obrázky, diagramy a mnoho dalšího.

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

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-1549/2015-1-163
AK01505
05.04.2018, 10.30 - 17.15
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 29.03.2018
1 200,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

Tvorba elektronického portfolia
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
• Žákovská portfolia, vymezení pojmu, druhy, způsoby shromažďování, možnosti využití (hodno-cení žáka,
kontrola práce žáka, přechod žáka na jinou školu nebo jiný stupeň školy případně do zaměstnání, sociální
aspekty)
• Portfolio učitelské, portfolio instituce
• Systém Mahara. Instalace Mahary, propojení serverů s instalací LMS Moodle. Portál pro správu portfolií
umím.to.
• Využití Mahary a práce v prostředí – nastavení profilu, portfolia - typy materiálů, pohledy, aj. Blogy a jejich
tvorba, plány a možnosti jejich využití, využití šablon, komunikace mezi účastní-ky, práce ve skupině.
• Nastavení prostředí. Spolupráce Mahary s LMS Moodle.
• Odkazy a mnoho dalšího.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 6
Číslo akreditace: MSMT-1412/2016-1-156
AK01741
11.04.2018, 14.00 - 19.00
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 04.04.2018
950,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

Kreativní metody v projektovém vyučování
ZŠ2 SOŠ
Projektové vyučování je vyučovací metodou, která nabízí možnost integrace všech vzdělávacích oblastí
školních vzdělávacích programů. Navíc rozvíjí mnoho žákovských kompetencí, které jsou potřebné v dnešním
světě.Kreativita, komunikace, prezentace.Cílem tohoto semináře je předat přehled o kreativních metodách v PV
a sdílení příkladů z praxe.
Součástí této vzdělávací aktivity bude zpracování konkrétního zadání školního projektu.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-7235/2017-2-646
AK01670
12.04.2018, 11.00 - 17.00
Znojmo, Jana Palacha 11
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 05.04.2018
900,00 Kč
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Oborové / ICT

MS Excel 2010 – pro pokročilé uživatele, vhodné pro verze 2016, 2013,
2010 a 2007
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ
• Pokročilé operace – praktické aplikace funkcí.
• Propojení listů, sešitů, aplikací.
• Kontingenční tabulka – možnosti práce s daty.
• Vytvoření grafu a práce s grafem.
• Princip použití a vytvoření maker.
• Import, export, tisk.

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

VýchZař

ŠD PPP GYM

Rozsah hodin 10 Číslo akreditace: MSMT-7869/2015-1-352
AK01740
18.04.2018, 14.45 - 19.00 25.04.2018, 14.45 - 19.00
Brno, Hybešova 15
Mgr. Josef Mach
Uzávěrka přihlášek: 11.04.2018
1 550,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

Využití interaktivní tabule
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
• Burza nápadů – neformální předvedení přinesených ukázek a materiálů. Rozbor jednotlivých ukázek lektorem
• Program Hot Potatoes a jeho využití při tvorbě materiálů pro interaktivní tabule
- Instalace aplikace, základní funkce jednotlivých aplikací.
- Praktické cvičení: tvorba DUM, testů, křížovek a cvičení.
• Novinky v oblasti interaktivních tabulí.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT-11018/2016-1-370
AK01742
25.04.2018, 14.00 - 18.15
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 18.04.2018
900,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

Tvorba didaktických testů
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
• Druhy didaktických testů a jejich pozice ve výuce na základní a střední škole.
• Způsoby zjišťování úrovně zvládnutí učiva.
• Struktura testu. Typy otázek a specifika jejich tvorby.
• Fáze tvorby testu (plánování, konstrukce, ověřování) – praktické ukázky a cvičení.
• Využití ICT při tvorbě a vyhodnocení didaktických testů – praktické ukázky a cvičení. Práce v kancelářském
programu, přímo prostředí pro tvorbu testu. Software pro tvorbu didaktických testů.
• Vyhodnocení výsledků testů, hotové testy, zdroje.
• Výhody a nevýhody užití didaktických testů ve výuce.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 12 Číslo akreditace: MSMT-36390/2015-1-953
AK01758
02.05.2018, 14.00 - 19.00 09.05.2018, 14.00 - 19.00
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 25.04.2018
1 800,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

Metoda CLIL ve výuce předmětů na SŠ
SOŠ
• Co je to CLIL a jak začít.
• Přípravy na hodinu (jak zakomponovat CLIL, jakým způsobem s žáky opakovat, procvičovat anglická
slovíčka).
• Spolupráce mezi učiteli jednotlivých předmětů a učiteli jazyků.
• Zdroje materiálů pro výuku metodou CLIL
• Konkrétní příklady realizace mezipředmětových vztahů.
• Prezentace, ukázka vlastních materiálů a práce s nimi, příprava vlastního materiálu pro výuku.
• Rozbor vytvořených a dalších hotových materiálů.
• Hodnocení žáků při použití metody CLIL a mnoho dalšího.
Cílem semináře je seznámit účastníky s teoretickými i praktickými aspekty realizace metody CLIL (Content and
Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení) ve výuce. Iniciovat představu
účastníků o krocích, které by vedly k realizaci metody CLIL v jejich hodinách.
Seminář je určen pro učitele SŠ, kteří mají znalost cizího jazyka na min. úrovni B1.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-7235/2017-2-646
AK01743
11.05.2018, 10.30 - 17.15
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 04.05.2018
1 200,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

MS PowerPoint 2010 pro pedagogy I.
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
Na semináři účastníci získají základní znalosti k vytváření prezentací. Seminář je cíleně zaměřený na potřeby
pedagogů – zpestření a zefektivnění výuky.
• Základní pravidla tvorby správné prezentace a seznámením s prostředím aplikace.
• Práce se snímky – vytváření, rozložení, listování, přesouvání, mazání, kopírování, formát snímků.
• Automatické úpravy, využití šablon.
• Základní objekty a jejich úpravy – automatické tvary, tabulky, grafy, WordArt, obrázky, úpravy objektů,
umístění objektů na snímku, formátování objektů.
• Práce s textem – úpravy a formátování textu, kontrola pravopisu aj.
• Spuštění prezentace a ovládání prezentace během promítání, tisk.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 6
Číslo akreditace: MSMT-36390/2015-1-953
AK01744
17.05.2018, 14.00 - 19.00
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 10.05.2018
950,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

MS PowerPoint 2010 pro pedagogy II.
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
Na semináři účastníci získají pokročilejší znalosti k vytváření prezentací. Seminář je cíleně zaměřený na
potřeby pedagogů – zpestření a zefektivnění výuky
• Pokročilejší práce s prezentacemi – vytváření vlastních šablon, práce s vlastními motivy.
• Pokročilé formátování tabulky, vkládání grafů a jejich formátování.
• Animace – přechodové efekty snímků, animace objektů, vytváření animačních schémat, časová-ní prezentace.
• Ozvučení prezentací, spouštění a tisk prezentace. Spouštění prezentace mimo počítač s PowerPointem.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 6
Číslo akreditace: MSMT-36390/2015-1-953
AK01745
30.05.2018, 14.00 - 19.00
Brno, Hybešova 15
Ing. Ludmila Brestičová
Uzávěrka přihlášek: 23.05.2018
950,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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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
10.04.2018, 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

Základy mentorských dovedností
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ SPEC
Mentoring je jednou z moderních forem podpory profesního rozvoje. Mentor u druhých podporuje rozvoj jejich
profesních kompetencí, rozumí procesům učení dospělých a dokáže své kolegy na cestě jejich rozvoje
doprovázet tím, že posiluje jejich důvěru, sebeuvědomění a zodpovědnost.
Cílem vzdělávacího programu je rozvinout u účastníků základní mentorské kompetence takovým způsobem,
aby už v jeho průběhu mohli začít s aktivní mentorskou praxí, tzn. podporou profesního rozvoje některého ze
svých kolegů. Účastníci se seznámí a naučí používat mentorské dovednosti zaměřené na oblast vzdělávání,
včetně pozorování a vyhodnocování kvality pedagogických kompetencí, technik a metod podpory pedagogů při
jejich dalším rozvoji a vzdělávání. K tomu, aby účastníci svou novou profesní roli zvládli, budou v průběhu kurzu
vedeni k tomu, aby získali a osvojili si v dostatečné míře tyto znalosti a dovednosti.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 32 Číslo akreditace: MSMT-25234/2016-1-780
AK01784
02.03.2018, 09.00 - 15.30 03.03.2018, 09.00 - 15.30 09.03.2018, 09.00 - 15.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Saša Dobrovolná
Uzávěrka přihlášek: 20.02.2018
5 400,00 Kč
Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
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Umění a kultura / Hudební výchova

Profesní únava hlasu a možnost nápravy
MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ SOŠ OST
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 učitelům MŠ, ZŠ, gymnázií, ZUŠ a sbormistrům. POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!!
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 6
Číslo akreditace: MSMT-32855/2016-1-984
AK01756
22.05.2018, 10.00 - 15.00
Brno, Hybešova 15
PaedDr. Alena Tichá
Uzávěrka přihlášek: 14.05.2018
1 000,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Zdravý životní styl / Tělesná výchova

Florbal a metodika jeho vyučování na školách
ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ ŠD OST
Tradiční, výborně hodnocený florbalový seminář s Mgr. Kyselem.
Určeno učitelů TV, vychovatelům, vedoucím kroužků, pracovníkům CVČ a dalším zájemcům o metodiku výuky
florbalu. Sportovní oblečení s sebou! :-)
Číslo akce:
Rozsah hodin 7
Číslo akreditace: MSMT - 22376/2017-1-985
AK01768
Termín konání:
22.02.2018, 09.00 - 14.29
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Jiří Kysel
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 20.02.2018
1 000,00 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873

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.
Číslo akce:
Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT-32855/2016-1-984
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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Umění a kultura / Výtvarná výchova

Témata a projekty: Netradiční techniky s tradičními materiály ve výtvarné
výchově
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
Na semináři budou účastníci seznámeni s možnostmi využití práce s projekty ve výtvarné výchově.
Součástí této akce je praktická dílna, kde si účastníci mohou sami vyzkoušet práci s projektem a jeho přípravou
na vlastní kůži. Formou přednášek, diskusí a praktických dílen účastníci získají přehled o tvorbě a přípravě
projektů pro výtvarnou výchovu na ZŠ a ZUŠ.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 6
Číslo akreditace: MSMT-15649/2016-1-566
AK01698
08.03.2018, 08.00 - 13.00
Hodonín, Horní Valy 2
Mgr. Blanka Hrušková
Uzávěrka přihlášek: 01.03.2018
700,00 Kč
PaedDr. Magda Sudková, e-mail: sudkova@sssbrno.cz, tel. 603 867 660

Umění a kultura / Výtvarná výchova

Výtvarná dílna - Co vše můžeme dělat s papírem: Průsvity, průhledy,
průřezy
ZŠ1 ZŠ2 GYM OST
Co všechno můžeme s papírem dělat? Můžeme čmárat, psát, kreslit, malovat, navalovat barvu i cákat. Pojďme
spolu ve výtvarné dílně otevřít nová témata - vrstveni, práce s papírem a světlem. V semináři budeme pracovat
s různou průhlednosti 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 í
prořezávání, uděláme si vzorník zajímavých papírů a uvidíte ukázky z archivu dětských prací. S sebou
nezapomeňte fotoaparát, chuť tvořit a vyzkoušet nové výtvarné nápady.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 4
Číslo akreditace: MSMT-36390/2015-1-953
AK01776
10.04.2018, 08.30 - 11.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Blanka Hrušková
Uzávěrka přihlášek: 03.04.2018
650,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Aktivní učitel – tipy a triky
ZŠ1 ZŠ2 GYM
Aktivizační a inovativní školení pro učitele základní školy a víceletých gymnázií. Obsahem vzdělávací akce je
získání nových dovedností a výukových metod, které učitel využije ve své školní praxi. Vzdělávání bude
zaměřené na rozvoj praktických dovedností při výuce – učitelům budou při školení prezentovány nové tipy a
triky do výuky. Učitelé sami ihned vyhodnotí použitelnost pro svou praxi. Aktivní zapojení účastníků se realizuje
v podobě modelových situací. Účastníci se mohou zapojit do modelových cvičení a ostatní aktéři jim mohou
následně poskytnout zpětnou vazbu. Díky modelovým cvičením dochází k zafixování nové dovednosti již v
průběhu školení. Vzdělávání bude vedené prezenční formou.
Odkaz na práci lektora naleznete na aktivniucitel.cz
AktivníUčitel pomáhá školám realizovat další vzdělávání svých pedagogů.
AktivníUčitel přináší impulsy k odvrácení syndromu vyhoření.
AktivníUčitel zvyšuje počítačovou gramotnost učitelů.
AktivníUčitel navazuje na předchozí projekty jako například ICT kouč.
AktivníUčitel pomáhá učiteli získat v krátkém čase náměty k oživení výuky.
AktivníUčitel motivuje učitele.
AktivníUčitel není teorie, ale funkční a vyzkoušená praxe.
AktivníUčitel učí učitele přijímat pozitivně zpětnou vazbu.
Rozsah hodin 4
Číslo akreditace: MSMT- 893/2017-1-197
Číslo akce:
AK01806
Termín konání:
16.05.2018, 09.00 - 12.00
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor:
Mgr. Lukáš Javorek
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 09.05.2018
750,00 Kč
Kontaktní osoba:
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Provoz a řízení

FKSP od A do Z
MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC
Účastníci získají komplexní informace z oblasti FKSP (od legislativy přes směrnice až ke kontrolnímu systému),
budou informováni o nejčastěji se vyskytujících chybách a problémech spojených s tvorbou a čerpáním FKSP.
Obsah semináře:
- legislativa,
- směrnice,
- tvorba, zásady a čerpání fondu,
- hospodaření s FKSP,
- vyplácení peněz v hotovosti,
- jak správně musí znít účetní doklady pro čerpání z FKSP,
- poskytování půjček, příspěvků a darů z fondu,
- zdaňování plnění z fondu,
- nejčastější chyby čerpání fondu.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 4
Číslo akreditace: MSMT - 22376/2017-1-985
AK01729
15.03.2018, 09.00 - 12.00
Hodonín, Horní Valy 2
JUDr. Zuzana Machalová
Uzávěrka přihlášek: 08.03.2018
730,00 Kč
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Provoz a řízení

Školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST
Pravidelné školení z oblasti BOZP a PO nabízí přehled zákonů, vyhlášek a norem platných v oblasti školství.
Školení pro vedoucí pracovníky.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 6
Číslo akreditace: neakreditováno
AK01685
28.03.2018, 09.00 - 13.30
Znojmo, Jana Palacha 11
Ing. Josef Škoda
Uzávěrka přihlášek: 21.03.2018
800,00 Kč
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Provoz a řízení

Videohospitace a její přínos pro celou sborovnu
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP ŠJ OST
-Potřeba profesního rozvoje učitele z pohledu učitele a z pohledu školy
Změny ve společnosti, v rodinách, absence dovedností dětí a vliv těchto faktorů na výuku
- Formy profesního rozvoje učitele
Potřeba zrovnoprávnění vzdělávání vně školy a uvnitř školy
- Co je videotrénink
Definice videotréninku
Cíl videotréninku
Jak a co natáčet
Dovednosti lektora, který videotrénink provádí
- Rozbor ukázek výuky
Sebereflexe učitele a sestavení plánu osobního rozvoje
- Podpora pozitivního klimatu sborovny
Cílem semináře je ukázat účastníkům způsob profesního rozvoje učitele uvnitř vlastní školy, vedení profesní
diskuse ve sborovně a zamýšlet se nad výukou, která vede k aktivitě žáka, odpovědnosti, spolupráci a
samostatnosti žáka. Seminář je postaven na ukázkách videonahrávek výuky 1. i 2. stupně ZŠ a ukazuje, jak
způsob vedení výuky ovlivňuje dovednosti žáků. Věnovat se budeme aktivizujícím metodám, používání zpětné
vazby, sebehodnocení žáků, sociálnímu učení atd.
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT - 28985/2017-1-1188
Číslo akce:
AK01805
Termín konání:
25.04.2018, 09.00 - 15.30
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor:
Mgr. Hana Rousková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 19.04.2018
900,00 Kč
Kontaktní osoba:
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Kvalifikační studia

Studium pro školní metodiky prevence
GYM ZŠ2 SOŠ ZŠ1
Program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří jsou nebo by chtěli být na pozici školního metodika
prevence. Je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace
pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně
nežádoucích jevů.
Studijní program je rozdělen do tří semestrů, z toho je 200 hodin přímé výuky prezenční formou a 50 hodin
praxe formou jednodenních stáží.
Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy
magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a)
zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.
Číslo akce:
Rozsah hodin 250 Číslo akreditace: MSMT - 22376/2017-1-985
AK01746
Termín konání:
zahájení: 23.02.2018, ukončení: 20.10.2018
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
.
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 09.02.2018
18 000,00 Kč
Kontaktní osoba:
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
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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.
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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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