
M Ě S Í Č N Í K

Květen
2021

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

Hybešova 253/15, 602 00 Brno



Obsah
Kvalifikační studia

Kvalifikační studia ..................................................................................................................... 6
Studium k výkonu specializované činnosti: Prevence sociálně patologických jevů ............................. 6
Studium k výkonu specializovaných činností, koordinace v oblasti ICT .............................................. 6
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga ...................................................................................... 7

Jazyky
Český jazyk ................................................................................................................................ 8

Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností_AKREDITOVANÝ ......................................................... 8
Intenzivní kurz české interpunkce - Mgr. Táborský ............................................................................. 8
Genetická metoda čtení a psaní .......................................................................................................... 9
Čtenářská pregramotnost v mateřské škole – kratší verze .................................................................. 9
Rétorika v praxi a hlasová hygiena ...................................................................................................... 10
Alternativní metody ve výuce češtiny_AKREDITOVANÝ .................................................................... 10
Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu… .............................................................. 11
Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJL ........................................................... 11
Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu… .............................................................. 12

Angličtina ................................................................................................................................... 13
Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro pokročilé ....................................... 13
Didaktický zásobník pro učitele angličtiny a němčiny na 1. a 2. stupni ZŠ_AKREDITOVANÝ ............ 13
Didaktický zásobník pro učitele angličtiny a němčiny na 1. a 2. stupni ZŠ .......................................... 14

Provoz a řízení
Management +  hodnocení vzdělávání .................................................................................... 15

Hodnocení pedagogických pracovníků ................................................................................................ 15

Ekonomika ................................................................................................................................. 16
Doplňková činnost v příspěvkových organizacích ............................................................................... 16

Provoz a řízení ........................................................................................................................... 17
Dokumentace v MŠ .............................................................................................................................. 17
Přijímání žáků do MŠ, ZŠ a změny spojené s Covidem ...................................................................... 17
HACCP - systém kritických bodů ve školním stravování ..................................................................... 18
Změny v RVP ZV ................................................................................................................................. 18
Nakládání s odpady ve školní jídelně .................................................................................................. 19
Novela vyhlášky o FKSP ...................................................................................................................... 19
Jak si poradit s požadavky strávníků a diety ve školním stravování .................................................... 20
Alternativní zdroje financování - webinář ............................................................................................. 20
Stravování zaměstnanců ve školských příspěvkových organizacích .................................................. 21
Právo, dokumentace a legislativa ve školství - nejčastější chyby v dokumentaci mateřských škol .... 21
Jak na Minimální preventivní program a krizový plán školy. Jednoduše a stručně ............................. 22
Právní poradna - povinná dokumentace škol ...................................................................................... 22
Postoje dětských strávníků k výživě a výživová doporučení ............................................................... 23
Školská legislativa v otázkách a odpovědích ....................................................................................... 23
Tenký led práv a povinností ředitele školy ........................................................................................... 24
Workshop pro pracovníky školních jídelen .......................................................................................... 24
Smlouvy ve školské praxi AKREDITOVANÝ ....................................................................................... 25
Seminář pro vedoucí školních jídelen .................................................................................................. 25
Integrální leadership I. ......................................................................................................................... 26
Peněžní fondy v příspěvkových organizacích ...................................................................................... 26

Měkké dovednosti
Komunikační dovednosti .......................................................................................................... 27

Neverbální komunikace dítěte ............................................................................................................. 27
PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA_Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování ..................... 27

 - 2 -



Efektivní komunikace výchovného poradce ......................................................................................... 28
Pedagog a kultura slova – mluvme krásně a technicky ....................................................................... 28
Efektivní komunikace výchovného poradce ......................................................................................... 29

Měkké dovednosti ..................................................................................................................... 30
Jak si udržet zdravý rozum a nadhled v čase online výuky i po ní ...................................................... 30
Kariérové poradenství ve škole prakticky ............................................................................................ 30

Pedagogika, psychologie a didaktika
Speciální pedagogika ................................................................................................................ 31

Mgr. Petr Halama_Kompetence a náplň asistentů pedagoga ............................................................. 31
Síla smyslů ve společném vzdělávání_AKREDITOVANÝ ................................................................... 31
Školní metodik prevence na škole ....................................................................................................... 32
PhDr. Lidmila Pekařová - Stres – relaxace, jak žít a nezbláznit se při zátěžové profesi ..................... 32
Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce ....................................................................... 33
Pohled na vnitřní procesy dítěte – s ADD, ADHD, PAS a SPUCH_AKREDITOVANÝ ........................ 33
Základy formativního hodnocení pro školy - webinář .......................................................................... 34
Dítě s poruchou pozornosti (ADHD, ADD) ve škole i doma ................................................................. 34
Školní metodik prevence na škole ....................................................................................................... 35
Jak pracovat s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami_AKRETIDOVANÝ ............................ 35
Mgr. Lenka Bínová_Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží ......... 36
Pohled na vnitřní procesy dítěte – s ADD, ADHD, PAS a SPUCH_akreditovaný ............................... 36
Primární logopedická prevence u dětí předškolního a mladšího školního věku .................................. 37
Osobnostní rozvoj pedagogů v oblasti dětské kresby jako nástroje poznání dítěte ............................ 37
Společné vzdělávání ve školských zařízeních ..................................................................................... 38
PhDr. Lidmila Pekařová - Nudí se nebo jsou přetíženi? ...................................................................... 38
Jak naučit žáky učit se ......................................................................................................................... 39

Psychologie ............................................................................................................................... 40
Hravý rozvoj emoční inteligence ve vyučovacím procesu_AKREDITOVANÝ ..................................... 40
Mgr. Karel Opravil_Pocit bezmoci v práci pedagoga_AKREDITOVANÝ ............................................. 40
Stres a syndrom vyhoření – příznaky a prevence_Mgr. Karel Opravil ................................................ 41
Stress management prakticky_AKREDITOVANÝ ............................................................................... 41
Výzvy distanční výuky – potenciál pro náš profesní růst ..................................................................... 42
Mgr. Dagmar Mega_Jak na mozek? Aneb kognitivní funkce v akci. ................................................... 42
Rozumíme si – osobnostně sociální rozvoj ......................................................................................... 43
Dětský mozek a jeho tajemství ve vzdělávacím systému .................................................................... 43
Prevence vyhoření ............................................................................................................................... 44
Sebepoznání pro pedagogické pracovníky_AKREDITOVANÝ ........................................................... 44

Obecná pedagogika .................................................................................................................. 45
LAPBOOK – aneb jak na projektovou výuku online ............................................................................ 45
Dobrá praxe v příkladech, aneb hry plné nápadů a fantazie ............................................................... 45
Učitel a jeho spolupráce s rodiči .......................................................................................................... 46
Mgr. Dagmar Mega_Multisenzorické prostředí pro efektivní učení – webinář_AKREDITOVANÝ ...... 46
Práce s třídním klimatem – kratší verze ............................................................................................... 47
Formativní hodnocení podporující učení žáků jako součást výuky_AKREDITOVANÝ ....................... 47
RNDr. Zdenka Hromadová_Efektivní komunikace_AKREDITOVANÝ ................................................ 48
Formativní hodnocení žáků ve výuce .................................................................................................. 48
Rozvoj emoční inteligence u dětí ......................................................................................................... 49
Třídnické hodiny – jak je realizovat, když na ně vlastně není čas ....................................................... 49
Formativní hodnocení žáků ve výuce .................................................................................................. 50
Adaptační program v prvních třídách ................................................................................................... 50
Adaptační program v prvních třídách ................................................................................................... 51
PhDr. Lidmila Pekařová - Tresty a odměny ......................................................................................... 51
Práce s chybou .................................................................................................................................... 52

Předškolní pedagogika ............................................................................................................. 53

 - 3 -



Změny v předškolním vzdělávání ........................................................................................................ 53
Formativní hodnocení v MŠ ................................................................................................................. 53
Portfolio dítěte prakticky a smysluplně ................................................................................................. 54
Dramatická výchova a budování komunity v MŠ ................................................................................. 54
Tvořivá hra v literární výchově u předškoláků ..................................................................................... 55
Začínám učit v MŠ ............................................................................................................................... 55
Tvoříme pravidla s dětmi v mateřské škole .......................................................................................... 56
Environmentální vzdělávání v praxi mateřské školy ............................................................................ 56
Škádlení nebo šikana v MŠ? ............................................................................................................... 57
Vítejte u nás ......................................................................................................................................... 57

Mimoškolní pedagogika ............................................................................................................ 58
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů volnočasových aktivit .............................................................. 58

Poradenské a konzultační služby ............................................................................................ 59
Jak probudit silné já – nástroje kariérového poradenství ..................................................................... 59
Supervize ve škole aneb Rozvoj profesionality učitelů ........................................................................ 59

Společenské vědy
Dějepis ........................................................................................................................................ 60

Cesty minulostí - 20. století IV. ............................................................................................................ 60

Předměty výchovy
Dramatická výchova .................................................................................................................. 61

Pedagog a kultura slova – mluvme krásně a technicky ....................................................................... 61

Tělesná výchova ........................................................................................................................ 62
Jóga ve vzdělávání .............................................................................................................................. 62
Relaxace, meditace, mindfulness ve vzdělání ..................................................................................... 62
Cvičme hravě a hlavně zdravě v MŠ ................................................................................................... 63
Cvičme hravě a hlavně zdravě na 2. stupni ZŠ ................................................................................... 63

Výchova ke zdraví a zdrav.život.stylu ..................................................................................... 64
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky ................................................ 64

Výtvarná výchova ...................................................................................................................... 65
Když zem dá hlínu: Světlo v keramice - prořezávané objekty a lampy ................................................ 65
Polytechnická výchova a projektová metoda práce_AKREDITOVANÝ ............................................... 65
Staré a dobré výtvarné techniky – vše o vosku ................................................................................... 66
Osobnostní aspekty současných výtvarných projevů .......................................................................... 66
Polytechnická výchova z pohledu praktika 1 – pracovní a technické činnosti ..................................... 67
Za výtvarnou kulturou Brna (exkurze do terénu) ................................................................................. 67
LAND ART, dočasné umění. Umění přírodou, skrze přírodu, umění v přírodě ................................... 68
Z hlíny a přírody - Polytechnická výchova ........................................................................................... 68
Voda sem, voda tam, voda, kam se podívám ...................................................................................... 69

ICT a přírodovědné obory
Matematika ................................................................................................................................. 70

Matematická gramotnost – GeoGebra ve výuce matematiky .............................................................. 70
Jak aktivizovat žáky v hodinách matematiky ....................................................................................... 70
Mezipředmětové vztahy – matematika napříč všemi předměty ........................................................... 71

ICT ............................................................................................................................................... 72
Dvě osvědčené aplikace pro distanční výuku, které zvládne každý .................................................... 72
Aktivizační metody a formy výuky ........................................................................................................ 72
Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže ......................................................................................... 73
Zpracování videa (zaměřeno na iMovie) .............................................................................................. 73
Microsoft Windows 10 .......................................................................................................................... 74
Jak začít ve škole s 3D tiskem ............................................................................................................. 74

Polytechnická výchova ............................................................................................................. 75

 - 4 -



Bc. Zdeněk Krákora_Hra – jak využít herní princip – hry deskové a přenesení do praxe ................... 75

Prevence, podpora bezpečného prostředí
Prevence, podpora bezp. šk. prostředí ................................................................................... 76

Mgr. Petr Halama_Prevence on-line aneb (jak na) třídnické hodiny distančně. .................................. 76
Jak se k ohroženým žákům chovat eticky ............................................................................................ 76
Drogy ve škole ..................................................................................................................................... 77
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – doškolovací kurz ................. 77

 - 5 -



Kvalifikační studia

Studium k výkonu specializované činnosti: Prevence sociálně 
patologických jevů
ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař
Toto studium si klade za cíl prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem 
vzniku sociálně nežádoucího chování, a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou). Připravit školní metodiky
prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, 
spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou 
mládeží.                                                                                                                                                      
výborně hodnocené, praktické studium vedené zkušenými lektory z praxe.
Číslo akce: AK04293 Rozsah hodin 250 Číslo akreditace: MSMT-46114/2020-2-145
Termín konání: zahájení: 10.09.2021,  ukončení: 01.04.2022
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Helena Adamusová

Mgr. Renata Ježková
Mgr. Jan Čoupek
Mgr. Monika Struhárová (Fojtáchová)

Kurzovné: 18 000,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 31.08.2021
Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873

Kvalifikační studia

Studium k výkonu specializovaných činností, koordinace v oblasti ICT

ZŠ1 ZŠ2 GYM OST SOŠ
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.
Číslo akce: AK04483 Rozsah hodin 255 Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Termín konání: zahájení: 08.10.2021,  ukončení: 31.01.2023
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Ing. Ludmila Brestičová
Kurzovné: 19 000,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 10.09.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Knapová, e-mail: knapova@sssbrno.cz, tel. 543426026, 731658413
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Kvalifikační studia

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga

MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP OST OST
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat přímou
pedagogickou činnost.
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti 
asistenta pedagoga - studium pedagogiky.
Kritéria výběru účastníků: Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti 
asistenta, který zajišťuje zejména přímou podporu žáků při vzdělávání, v souladu se zákonem o pedagogických 
pracovnících. 
Kurz probíhá v rozsahu 84 vyučovacích hodin. 
Ukončení studia: ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení 
zkoušky získá absolvent osvědčení.                                                                                                                         
                            
Termíny přednášek: 9., 10., 17., 24 a 27. září 2021, 25. a 26. října 2021, 2. a 3. listopadu 2021.
Číslo akce: AK04578 Rozsah hodin 84 Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Termín konání: zahájení: 09.09.2021,  ukončení: 14.01.2022
Místo konání: Hodonín, Horní Valy 2
Lektor: Mgr. Marcela Valentová

Mgr. Dáša Novotná
Mgr. Kateřina Jónová

Kurzovné: 9 000,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 31.08.2021
Kontaktní osoba: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Jazyky / Český jazyk

Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností_AKREDITOVANÝ

SOŠ
Seminář je orientovaný na získání praktických dovedností v oblasti vývoje nástrojů k rozvíjení a ověřování 
čtenářských dovedností žáků. Účastníci semináře se naučí tvořit některé typy úloh ověřujících jednotlivé 
dovednosti, kterými je tvořena čtenářská gramotnost obecně.
Práce v semináři se bude odehrávat s autentickými, zejména uměleckými texty využitelnými pro práci s žáky 
této věkové skupiny. Účastníci semináře dostanou výchozí metodický materiál a rovněž soubor připravených 
úloh, které budou moci podle vlastního uvážení využít při výuce.                                                                            
                                                                         
Seminář je určen vyučujícím češtiny na středních školách.
Číslo akce: AK04451 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: MSMT-32211/2020-2-832
Termín konání: 21.04.2021, 13.00 - 18.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. František Brož
Kurzovné: 1 350,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 21.04.2021
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

Jazyky / Český jazyk

Intenzivní kurz české interpunkce - Mgr. Táborský

ZŠ2 GYM SOŠ
Vynikající odborník Mgr. Táborský účastníkům tentokrát poradí s interpunkčními znaménky v textu.                     
                                                                                                                                
Kurz proběhne v programu Teams. Vstoupíte pomocí odkazu, který Vám bude zaslán e-mailem.

Číslo akce: AK04319 Rozsah hodin 6 Číslo akreditace: neakr_on-line_2020
Termín konání: 28.04.2021, 08.30 - 14.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Jan Táborský
Kurzovné: 1 000,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 21.04.2021
Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036, 601 160 353
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Jazyky / Český jazyk

Genetická metoda čtení a psaní

MŠ ZŠ1
Webinář nabídne základní principy genetické metody a systematické členění aktivit a činnosti při nácviku čtení a
psaní. Předloží metody a postupy, pomocí nichž se žáci naučí během dvou měsíců plynule číst a psát. Metoda, 
která nevyužívá slabikáře, pomáchá předcházet dyslexie, motivuje a rozvíjí čtení a psaní s porozuměním.          
                                                                                                                                           
Lektor Mgr. Tomáš Koten je autorem několika knih např. „Škola? V pohodě!, pracovní sešity k projektovému 
vyučování atd.
Číslo akce: AK04512 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: neakr_on-line_2020
Termín konání: 13.05.2021, 12.30 - 16.30
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Tomáš Koten
Kurzovné: 1 100,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 12.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Jazyky / Český jazyk

Čtenářská pregramotnost v mateřské škole – kratší verze

MŠ
Rozvoj čtenářské gramotnosti je aktuálním problémem, kterému je třeba věnovat zvýšenou pozornost. 
Vzhledem k tomu, že důležitým obdobím pro její rozvoj je věk do šesti let, nazýváme ho tzv. předčtenářskou 
pregramotností. Seminář si klade za cíl rozšířit a prohloubit profesní dovednosti vyučujících na MŠ. Stimulovat u
předškoláků a začínajících školáků schopnosti a dovednosti, které jim umožní v budoucnosti ve čtení se dobře 
rozvíjet. Cílem semináře je zdůraznit důležitost, jak v předškolním věku je nutné správným 
výchovně-vzdělávacím vedením zajistit úspěšný start školní výuky, a to cíleným rozvojem kognitivních a 
motorických funkcí v době, kdy se mozek dítěte nejvíce vyvíjí a je schopen největších změn.                               
                                                                                                                      
Číslo akce: AK03821 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-32929/2018-1-971
Termín konání: 14.05.2021, 09.00 - 16.00
Místo konání: Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová
Kurzovné: 1 300,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 07.05.2021
Kontaktní osoba: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094
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Jazyky / Český jazyk

Rétorika v praxi a hlasová hygiena

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST SOŠ DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP
Aneb mluvte jako Marek Eben. Kdo umí mluvit – vítězí. Základem úspěchu je umění komunikovat.
Vynikající rétorické dovednosti a jejich praktické využívání při projevu, prezentaci, rozhovoru či argumentaci 
jsou silnou konkurenční výhodou každého, kdo komunikuje s jinými lidmi.
Účastnící se co nejpraktičtěji naučí zásady mluveného projevu včetně návodu, jak ho dále rozvíjet.                     
                                                                                                                                
Číslo akce: AK04164 Rozsah hodin 6 Číslo akreditace: neakreditováno 2020
Termín konání: 20.05.2021, 09.00 - 14.00
Místo konání: Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor: Bc. Pavlína Langerová
Kurzovné: 900,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 13.05.2021
Kontaktní osoba: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094

Jazyky / Český jazyk

Alternativní metody ve výuce češtiny_AKREDITOVANÝ

ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ
Seminář se zaměřuje na možnosti využití vybraných metod a postupů ve výuce češtiny pro jedince s odlišným 
mateřským jazykem. Většina z nich rozvíjí čtenářskou gramotnost chápanou jako schopnost porozumět 
psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a 
vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti. Vybrané metody slouží ve výuce češtiny nejen k 
motivaci a rozvoji psaní a mluvení, nezbytných k běžnému dennímu kontaktu.                                                       
                                                                                              
Číslo akce: AK03654 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Termín konání: 25.05.2021, 13.00 - 17.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Hana Svobodová
Kurzovné: 1 100,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 24.05.2021
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Jazyky / Český jazyk

Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu…

ZŠ1
Na semináře se naučíme, jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a max. zapojit žáky do výuky v hodinách českého 
jazyka na 1. stupni ZŠ. Účastníkům budou nabídnuty metody a formy práce podporující čtení s porozuměním, 
rozvoj čtenářské gramotnosti, také činnosti aktivizační na koncentraci a pozornost, činnosti relaxační. Účastník 
by pak měl ve svých hodinách českého jazyka zvládnout, prakticky použít, rozvinout a aplikovat průběžné 
motivační a aktivizační techniky podle podmínek školy, samostatné rozvinout výukové postupy a činnosti, které 
napomohou ,,vtáhnout“ děti do výuky, podat maximální výkon, odstranit nudu, výuku provádět pestrou a 
zajímavou formou tak, aby se vytvářel pozitivní vztah dětí k učení. 
Kolegům bude předložen pestrý zásobník osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části 
hodiny. Odpovíme na otázky, jak udělat výuku pestřejší, hravější a zajímavější pro děti i učitele, seznámíme se 
s náměty, které napomohou k pozitivnímu klimatu školy.                             
Seminář je určen pro padagogy 1. stupně ZŠ.
Číslo akce: AK03950 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT - 16120/2019-1-674
Termín konání: 27.05.2021, 08.30 - 15.00
Místo konání: Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Lektor: Mgr. Jovanka Rybová
Kurzovné: 1 100,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 21.05.2021
Kontaktní osoba: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Jazyky / Český jazyk

Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJL

ZŠ2 GYM
Náplň semináře zohledňuje různé učební strategie žáků, využívá mezipředmětové vztahy, prolínání 
vzdělávacích oblastí a průřezových témat předmětem ČJL. Je vytvořen na základě poznatků získaných z 
odborné literatury, příspěvků z vědeckých konferencí a vlastního pedagogického působení lektorky. Nabízí 
inspirace, jak pomocí rozmanitých metod motivovat žáky ke čtení, rozvíjet jejich čtenářské gramotnosti, naučit je
pracovat s krásnou literaturou i s odborným  publicistickým textem, vyhledávat klíčové informace a pracovat s 
nimi. Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem a seznámí se s některými 
technikami, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti.                                                            
                                                                                         
Lektorka Mgr. Jarmila Sulovská působí jako didaktička na Katedře českého jazyka a literatury na 
Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. Její publikační činnost je 
zaměřena zejména na netradiční metody výuky, literaturu pro děti a mládež, na rozvíjení čtenářské gramotnosti 
aj. Je členkou expertní komise oborové didaktiky ČJL na Národním ústavu pro vzdělávání.
Číslo akce: AK04287 Rozsah hodin 6 Číslo akreditace: MSMT-1128/2018-1-152
Termín konání: 09.06.2021, 09.00 - 15.00
Místo konání: Hodonín, Horní Valy 2
Lektor: Mgr. Jarmila Sulovská
Kurzovné: 930,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 12.03.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Jazyky / Český jazyk

Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu…

ZŠ1
Prožitkový seminář - jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a zapojit žáky max. do výuky v hodinách českého jazyka na
1. stupni ZŠ. Účastníkům budou nabídnuty metody a formy práce podporující čtení s porozuměním, rozvoj 
čtenářské gramotnosti, také činnosti aktivizační na koncentraci a pozornost, činnosti relaxační. Kolegům bude 
předložen pestrý zásobník osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny. Cílem 
semináře je pomocí praktických dílen představit účastníkům formy a metody, které podporují rozvoj čtenářské 
gramotnosti žáků a individualizaci výuky českého jazyka. Účastníci si prakticky vyzkoušejí postupy, ověřené 
praxí lektorky, naučí se spolu se žáky vytvářet řadu vhodných pomůcek a využívat efektivní metody a formy 
práce.                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK04160 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT - 16120/2019-1-674
Termín konání: 24.06.2021, 09.00 - 15.30
Místo konání: Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor: Mgr. Jovanka Rybová
Kurzovné: 1 100,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 17.06.2021
Kontaktní osoba: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094
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Jazyky / Angličtina

Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro 
pokročilé
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM

V týdenním intenzivním kurzu prohloubíme komunikativních schopnosti a rozšíříme si aktivní slovní zásobu. 
Cílem je, aby se frekventanti prohloubením své znalostní úrovně co nejvíce přiblížili vyšší jazykové úrovni. 
Předpokládá se přiblížení se úrovni B2 nebo její upevnění. 
5 dní v týdnu, každý den 7 vyučovacích hodin intenzivní výuky AJ.                                                                         
                                                                            
Číslo akce: AK04472 Rozsah hodin 35 Číslo akreditace: MSMT-553/2019-1-159
Termín konání: zahájení: 16.08.2021,  ukončení: 20.08.2021, 09:00 -15:00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Michael Griggs
Kurzovné: 3 500,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 15.06.2021
Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036, 601 160 353

Jazyky / Angličtina

Didaktický zásobník pro učitele angličtiny a němčiny na 1. a 2. stupni 
ZŠ_AKREDITOVANÝ
ZŠ1 ZŠ2
Vyzkoušíte si aktivizující startéry na začátek hodiny. Představíme si, jak efektivně budovat frazeologické 
minimum. Předvedeme si organizačně snadné konverzační rutiny a aktivity, které pomohou Vašim žákům 
ovládnout komunikační dovednosti. Modelově si zažijete několik výukových metod, které efektivně zaměstnají 
celou třídu a rozvíjí porozumění. Čeká Vás výběr mnemotechnik využitelných pro rychlé opakování slovíček. 
Vyzkoušíte si aktivity a hry zaměřené na osvojení gramatiky a možnosti zatraktivnění dotykovými technologiemi.
Ukážeme si motivační aktivity do dvojic i týmů. Představíme jednoduché a účinné formy pro opakování slovní 
zásoby. Nastíníme druhy posilujícího hodnocení. Ze semináře si odnesete zásobník aktivit a přístupů, ze 
kterého budete moci dlouhodobě čerpat.                                                                                                                  
                                   
Lektor Mgr. Lukáš Heřman autorem 130 digitálních výukových materiálů pro interaktivní tabuli v rámci „šablon“

Číslo akce: AK04159 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-34553/2019-1-1134
Termín konání: 05.05.2021, 13.00 - 17.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Lukáš Heřman
Kurzovné: 1 290,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 04.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Jazyky / Angličtina

Didaktický zásobník pro učitele angličtiny a němčiny na 1. a 2. stupni ZŠ

ZŠ1 ZŠ2
Zajímá vás, jak naplánovat didakticky dobrou hodinu, která bude bavit i Vaše žáky? Přijďte se inspirovat od 
učitele z praxe. Oživte své hodiny jazykovými rozcvičkami, které možná ještě neznáte. Předvedeme si způsoby,
jak se ve třídě nejvíce přiblížit reálné konverzaci a jak do ní zapojit celou třídu. Představíme si, jak žáky reálně 
vybavit komunikačními frázemi a ukážeme si způsob, jak zásobu frází u žáků průběžně rozšiřovat. Vyzkoušíte si
aktivity zaměřené na osvojení gramatiky a způsoby zatraktivnění moderními technologiemi. Připomeneme 
některé tradiční a stále efektivní aktivity a ukážeme, jak je osvěžit. Ukážeme si motivační aktivity do dvojic a 
možné organizace třídy při osvojování slovní zásoby. Čeká Vás výběr mnemotechnik využitelných pro rychlé 
opakování slovní zásoby. Modelově si zažijete několik výukových metod, které rozvíjí porozumění. Nastíníme 
způsoby podporujícího hodnocení. Ze semináře si odnesete zásobník aktivit a přístupů, ze kterého budete moci 
dlouhodobě čerpat.   
. Na semináři získáte ochutnávkový balíček PDF materiálů pro vlastní výuku. Seminář je obsahově zaměřený 
na AJ a NJ a je vhodný pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ. 
Z důvodu trvajících opatření byla změněna forma na online.
Pro velký úspěch vyhlašujeme znovu, doplněno o nové informace.
Číslo akce: AK04497 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-34553/2019-1-1134
Termín konání: 03.11.2021, 08.00 - 15.30
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Lukáš Heřman
Kurzovné: 1 400,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 23.04.2021
Kontaktní osoba: Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Provoz a řízení / Management +  hodnocení vzdělávání

Hodnocení pedagogických pracovníků

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SOŠ VOŠ
Cílem webináře je vymezit hodnocení pedagogických pracovníků jako personální činnosti, vybrat možné 
hodnotitele, popsat nástroje hodnocení a vymezit jednotlivé oblasti hodnocení. V závěru webináře budou 
probrány možné důsledky hodnocení.

 
                                                                                                                                                      
Lektorka více jak třicet let působí ve školství. Nejprve jako učitelka, pak jako zástupkyně ředitele a dnes jako 
ředitelka základní školy. Má zkušenosti jako členky konkurzních komisí.
Číslo akce: AK04184 Rozsah hodin 4 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 04.05.2021, 13.00 - 17.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Irena Trojanová Ph.D.
Kurzovné: 890,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 03.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Provoz a řízení / Ekonomika

Doplňková činnost v příspěvkových organizacích

MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP ŠJ OST
Pravidla pro příspěvkové organizace zřizované ÚSC vyplývající ze zákona č. 250/2000 Sb. 
Kalkulace výkonů doplňkové činnosti
Rozdělení společných nákladů na hlavní a doplňkovou činnost podle vnitřní směrnice k hospodaření PO
Zobrazení doplňkové činnosti v účetní závěrce
Použití výsledku hospodaření z doplňkové činnosti
Doplňková činnost vstupuje do základu daně z příjmů právnických osob – výpočet základu daně                         
                                                                                                                            
V případě, že nebude povolena prezenční výuka, bude realizováno online formou.
Číslo akce: AK04311 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: neakreditováno_2019
Termín konání: 27.04.2021, 09.00 - 13.15
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Bc. Lenka Vídeňská
Kurzovné: 950,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 20.04.2021
Kontaktní osoba: Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

Dokumentace v MŠ

MŠ
• Požadavky zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) na dokumentaci škol jako východisko pro tvorbu povinné 
dokumentace v mateřské škole (koncepce školy – strategický plán rozvoje, ŠVP PV, TVP, školní řád, přijímání 
dětí, DVPP, prezentace školy, atd.)            
• Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a vzdělávání ve vztahu k tvorbě dokumentace – kvalita řízení mateřské 
školy (organizace vzdělávání, podmínky vzdělávání, pedagogické rady, kontrolní a hospitační činnost ředitelky 
MŠ, spolupráce s partnery, vnitřní a vnější evaluace školy…)                                                                 
• Myšlenky, témata a trendy současného vzdělávání – požadavky na ŠVP PV (metody a formy práce)
• Třídní dokumentace v MŠ (třídní vzdělávací plán, třídní kniha, záznamy o dětech, průběžná 
evaluace)                       • Odborná diskuze k praktickým dotazům                                                                          
                                                                            
Cílem semináře je ředitelkám MŠ (jejich zástupkyním) upřesnit a doplnit všechny informace o povinném 
předškolním vzdělávání, tak aby je správně zakotvily do vzdělávacích ŠVP PV i školního řádu příslušného 
zařízení. Vybavit je informacemi, aby správně reagovaly při setkání s rodiči, zřizovateli i veřejností, ČŠI.
Číslo akce: AK04431 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-7172/2018-1-363
Termín konání: 28.04.2021, 08.00 - 15.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Eva Chvátalová
Kurzovné: 1 200,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 22.04.2021
Kontaktní osoba: Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Přijímání žáků do MŠ, ZŠ a změny spojené s Covidem

MŠ ZŠ1 ZŠ2
Jste ředitelem nebo ředitelkou mateřské, základní či střední školy a potýkáte se s otázkou, jak přistupovat ke 
stanovení kritérií pro přijímání žáků a jak aplikovat správní řád? Cílem webináře je přiblížení hlavních zásad a 
institutů správního řádu, školského zákona a osvětlení vhodných a nevhodných pravidel pro přijímání žáků. 
Popsány budou hlavní změny související s pandemickými opatřeními a problematika osobních údajů.                 
                                                                                                                                    
Mgr. Lucie Obrovská, Ph.D. - přednáší a lektoruje semináře a školení se zaměřením na školské a 
antidiskriminační právo. Pracuje jako právnička projektu Ministerstva práce a sociálních věcí zaměřeného na 
diskriminaci v pracovněprávních vztazích. Publikuje v oblasti antidiskriminačního práva a školské legislativy.
Číslo akce: AK04595 Rozsah hodin 3 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 28.04.2021, 13.00 - 15.30
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Bc. Lucie Obrovská Ph.D.
Kurzovné: 950,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 28.04.2021
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

HACCP - systém kritických bodů ve školním stravování

ŠJ
Obsah:
1. Základní hygienické požadavky při činnostech epidemiologicky závažných
2. Postupy zajišťující bezpečnost potravin
3. Hygienická opatření vzhledem ke COVID – 19
4. Postupy při vypracování systému kritických bodů
5. Diskuse

Seminář je určen pro vedoucí školních jídelen. Přednáška je zaměřena na kontrolu (aktualizaci) stávajících 
systémů kritických bodů ve školních jídelnách a oživení znalostí v oblasti hygieny provozu.

                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK04525 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: neakreditováno
Termín konání: 30.04.2021, 09.00 - 13.00
Místo konání: On-line
Lektor: Bc. Jarmila Čožíková
Kurzovné: 800,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 26.04.2021
Kontaktní osoba: Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Změny v RVP ZV

ZŠ1 ZŠ2
Obsahem webináře budou informace ministra školství k aktuální revizi RVP ZV, které vydalo MŠMT ve formě 
opatření. Jaká je povinnost školy zapracovat změny, do jakých termínů je potřeba zapracovat změny. Lektor se 
bude zaobírat otázkou vyčkat, nebo začít přetvářet ŠVP okamžitě?                                                                        
                                                                             
Lektorkou webináře je Mgr. Marika Kropíková - speciální pedagožka a soudní znalec pro obor: školství a 
kultura, odvětví: pedagogika, specializace: speciální pedagogika, společné vzdělávání, etopedie, psychopedie, 
logopedie.
Číslo akce: AK04506 Rozsah hodin 2 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 06.05.2021, 12.30 - 14.30
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Marika Kropíková
Kurzovné: 590,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 05.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

Nakládání s odpady ve školní jídelně

ŠJ
Nakládáte ve své školní jídelně s odpady podle platné legislativy? 
Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., účinný od 1. 1. 2021, mění povinnosti při nakládání s odpady. Na 
webináři probereme povinnosti původce odpadů, vysvětlíme, jak odpady odděleně soustřeďovat, značit nádoby,
vést průběžnou evidenci, ohlašovat do ISPOP, předávat odpady do zařízení. Připomeneme hygienické 
požadavky při nakládání s odpady včetně biologicky rozložitelných a s odpadními tuky. Dotkneme se zákona o 
výrobcích s ukončenou životností a navrhovaného zákona o omezení spotřeby plastů. Lektorka Ing. Jana 
Königová je autorkou knihy Nakládání s odpady ve školních jídelnách.
                                                                                                                                                      
Osnova školení:
a)      Legislativa, nový zákon o odpadech 
b)      Základní pojmy
c)      Povinnosti původce odpadů od 1 .1 2021
d)      Výrobky s ukončenou životností
e)      Kontroly a pokuty
f)      Oddělené soustřeďování - obalové odpady, směsný odpad
g)      Hygienické požadavky
h)      Omezování spotřeby plastů
i)      Biologicky rozložitelný odpad, odpadní tuky
Číslo akce: AK04503 Rozsah hodin 2 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 10.05.2021, 13.00 - 15.00
Místo konání: On-line
Lektor: Ing. Jana Königová
Kurzovné: 750,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 07.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Novela vyhlášky o FKSP

MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD ŠJ OST OST
Na semináři se budete zabývat legislativou, směrnicemi, tvorbou, zásadami a čerpáním 
a hospodařením s FKSP.
Seznámíte se s novelou vyhlášky o FKSP – rozšíření čerpání fondu, vyplácením peněz v hotovosti, jak správně 
musí znít účetní doklady pro čerpání z FKSP.
Obsahem semináře bude také poskytování zápůjček, příspěvků a darů z fondu, zdaňování plnění 
z fondu.
Závěrem budete seznámeni s nejčastějšími chybami čerpání fondu.
                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK03896 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: neakreditováno 2020
Termín konání: 11.05.2021, 09.00 - 13.00
Místo konání: On-line
Lektor: Bc. Lenka Vídeňská
Kurzovné: 1 000,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 04.05.2021
Kontaktní osoba: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

Jak si poradit s požadavky strávníků a diety ve školním stravování

OST ŠJ
Možnosti vylepšení a zpestření jídelníčků dětí ve školních jídelnách a diety ve školním stravování.
 - Ozdravění jídelníčku dětí – zkušenosti pracovníků ŠJ, - Stručně a přehledně k dietnímu stravování ve ŠJ
                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK04601 Rozsah hodin 2 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 14.05.2021, 08.30 - 10.30
Místo konání: On-line
Lektor: Bc. Anna Packova
Kurzovné: 650,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 14.05.2021
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Alternativní zdroje financování - webinář

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ OST
Na webináři získáte základní orientaci v problematice alternativních zdrojů financování a praktické rady k jejich 
získání a správě. Získáte ucelený přehled o možnostech, jak získat finanční prostředky nad rámec přidělených 
zdrojů, a to ať již jde o doplňkovou činnost, projekty či dary. 
                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK04510 Rozsah hodin 2 Číslo akreditace: neakr_on-line_2020
Termín konání: 20.05.2021, 14.00 - 16.00
Místo konání: on-line
Lektor: Ing. Petra Schwarzová
Kurzovné: 800,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 07.05.2021
Kontaktní osoba: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

 - 20 -



Provoz a řízení / Provoz a řízení

Stravování zaměstnanců ve školských příspěvkových organizacích

ŠJ
Od 1.1.2021 je účinná novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, která přináší zásadní změny v oblasti stravování zaměstnanců v příspěvkových 
organizacích. Ke změnám také došlo ve vyhlášce č. 112/2000 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve 
znění pozdějších předpisů, které se taktéž dotýkají stravování zaměstnanců. V současné době očekáváme 
novelu vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových 
organizacích zřízených územními celky, ve znění pozdějších předpisů, která by měla přinést možnost 
poskytovat stravenkový paušál v případě, že školská příspěvková organizace zabezpečuje stravování 
zaměstnanců prostřednictvím školní jídelny, a to v případě, že se jedná o zaměstnance s dietním omezením 
nebo školní jídelna není v provozu.                                                                                                                           
                          
Lektorka pracuje jako referentka agendy ŠJ na obdoru školství KÚ JMK Brno.
Číslo akce: AK04585 Rozsah hodin 2 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 20.05.2021, 15.00 - 17.00
Místo konání: On-line
Lektor: Ing. Petra Zukalová
Kurzovné: 650,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 17.05.2021
Kontaktní osoba: Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Právo, dokumentace a legislativa ve školství - nejčastější chyby v 
dokumentaci mateřských škol
MŠ

Dokumentace mateřské školy od A do Z. Metodická podpora pro ředitelky mateřských škol a jejich zástupkyně. 
Vhodné také pro začínající vedoucí, pedagogické pracovníky mateřských škol a studenty oboru Předškolní a 
mimoškolní pedagogika.

                                                                                                                                                      
Témata webináře:    
- Školský zákon a jeho specifika.
- Školní matrika.
- Školní řád.
- Třídní knihy a zápisy v třídních knihách.
- Portfolia dětí v otázkách a odpovědích.
- Hodnocení ve škole.
Číslo akce: AK04210 Rozsah hodin 2 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 24.05.2021, 16.15 - 17.45
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Lenka Polášková
Kurzovné: 800,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 24.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

Jak na Minimální preventivní program a krizový plán školy. Jednoduše a 
stručně
ZŠ1 ZŠ2
MPP jako hlavní dokument školy zajišťující prevenci a intervenci v rámci rizikového chování žáků. Co je jeho 
součástí, jak ho tvořit, kdo za něj zodpovídá? Je krizový plán školy povinná dokumentace či nikoliv, co by mělo 
být obsahem krizového plánu? Na tyto a další otázky se dozvíte odpovědi v rámci webináře                                 
                                                                                                                    
Lektorkou webináře je Mgr. Marika Kropíková - speciální pedagožka a soudní znalec pro obor: školství a 
kultura, odvětví: pedagogika, specializace: speciální pedagogika, společné vzdělávání, etopedie, psychopedie, 
logopedie.
Číslo akce: AK04493 Rozsah hodin 6 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 25.05.2021, 08.30 - 12.30
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Marika Kropíková
Kurzovné: 1 060,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 24.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Právní poradna - povinná dokumentace škol

MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ DDM,CVČ VýchZař
Aktuální změny v oblasti právních předpisů vztahujících se ke školám a školským zařízením 
Rozbor nejčastějších nedostatků ve školské praxi.
Diskuze nad otázkami.                                                                                                                                              
       
Číslo akce: AK04552 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: MSMT-32211/2020-2-832
Termín konání: 27.05.2021, 08.00 - 12.00
Místo konání: On-line
Lektor: JUDr. Dana Juřičková
Kurzovné: 1 000,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 24.05.2021
Kontaktní osoba: Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

Postoje dětských strávníků k výživě a výživová doporučení

OST ŠJ
Stravování v závislosti na výživových doporučeních a postojích dětských strávníků:
•       Vytváření postojů dětí k výživě, k potravinám a jejich chuťovým vlastnostem 
•       Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky + grafická znázornění výživových doporučení
•       Nutriční doporučení MZD
•       Zdravá školní jídelna – projekt SZÚ
                                                                                                                                                      
Níže uvedené webináře mohou být samostatné, ale jsou tematicky propojené. Vzhledem k rozsahu služeb a 
náplni školního stravování se problematice lépe porozumí v souvislostech. 
- Postoje dětských strávníků k výživě a výživová doporučení, - Jak pracovat se spotřebním košem,  - Jak si 
poradit s požadavky strávníků a diety ve školním stravování
Číslo akce: AK04602 Rozsah hodin 2 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 28.05.2021, 08.30 - 10.30
Místo konání: On-line
Lektor: Bc. Anna Packova
Kurzovné: 650,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 28.05.2021
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Školská legislativa v otázkách a odpovědích

MŠ ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Účastníci semináře budou informováni o současném legislativním rámci školství a získají potřebné vědomosti 
pro praktickou aplikaci  a využití nových legislativních změn  pro řízení škol a školských zařízení z oblasti 
pracovního práva a školského zákona.                                                                                                                     
                                
Aktuální stav školské legislativy - novinky

Číslo akce: AK04484 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-15048/2018-1-610
Termín konání: 02.06.2021, 08.30 - 16.00
Místo konání: On-line
Lektor: JUDr. Hana Poláková
Kurzovné: 1 400,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 26.05.2021
Kontaktní osoba: Naďa Zhořová, e-mail: zhorova@sssbrno.cz, tel. 543 426 068
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

Tenký led práv a povinností ředitele školy

MŠ ZŠ1 ZŠ2
Bojujete s legislativní smrští? Znáte všechna rizika doporučení, která vydalo MŠMT? Zajímá Vás pohled ČŠI 
zaostřený na řízení školy a oblast práv a povinností ředitele? Pak je webinář určen právě Vám.
Témata webináře: Novela zákona o pedagogických pracovnících a ředitel školy,  práva a povinnosti ředitele a 
aktuální legislativa, doporučení MŠMT a jejich rizika, kvalita a efektivita řízení školy, pohledem ČŠI.                    
                                                                                                                                 
Číslo akce: AK04575 Rozsah hodin 2 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 02.06.2021, 16.15 - 17.45
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Lenka Polášková
Kurzovné: 860,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 01.06.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Workshop pro pracovníky školních jídelen

ŠJ
Seminář je určen pro vecoucí školní jídelny a kuchařky. Přednáška je zaměřena na nové informace ve školním 
stravování. V další části semináře se budeme věnovat osobnéí a provozní hygieně, zásadám správné a 
hygienické praxe v návaznosti na povinnost mít zavedený funkční systém kritických bodů.                                   
                                                                                                                  
Číslo akce: AK04170 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: neakreditováno_2019
Termín konání: 03.06.2021, 13.00 - 17.00
Místo konání: Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor: Bc. Jarmila Čožíková
Kurzovné: 850,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 27.05.2021
Kontaktní osoba: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

Smlouvy ve školské praxi AKREDITOVANÝ

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
Druhy smluv (pracovní, o dílo, kupní, darovací, sponzorská, o půjčce, o výpůjčce, o ubytování, nájmu, 
pronájmu, sponzorská, cestovní aj.), se kterými se můžeme i ve školství setkat. Podmínky uzavírání smluv, 
jejich obsahová náplň. Specifika jednotlivých smluv. Úskalí a doporučení při uzavírání smluv – důvody a 
důsledky neplatnosti smluv. Sankce a smluvní pokuty. Praktické příklady a rozbor předloh smluv. Prostor pro 
dotazy účastníků.

                                                                                                                                                      
Účastníci na webináři získají základní orientaci a přehled v současném právním řádu upravující oblast uzavírání
smluv, pochopí zásady uzavírání smluv v praktickém životě, jejich dopady při nesprávné aplikaci právní normy.
Číslo akce: AK04084 Rozsah hodin 4 Číslo akreditace: MSMT-8869/2019-1-419
Termín konání: 07.06.2021, 08.30 - 12.00
Místo konání: On-line
Lektor: JUDr. Dana Juřičková
Kurzovné: 760,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 03.06.2021
Kontaktní osoba: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Seminář pro vedoucí školních jídelen

ŠJ
Seminář je zaměřen na nové aktuální informace ve školním stravování.V další části se budeme věnovat osobní 
a provozní hygieně, zásadám správné a hygienické praxe v návaznosti na povinnost mít zavedený funkční 
systém kritických bodů (hygienické minimum) a postupy zajišťující bezpečnost potravin.                                       
                                                                                                              
Číslo akce: AK04195 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: neakreditováno
Termín konání: 14.06.2021, 09.00 - 13.00
Místo konání: Hodonín, Horní Valy 2
Lektor: Bc. Jarmila Čožíková
Kurzovné: 900,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 07.06.2021
Kontaktní osoba: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Provoz a řízení / Provoz a řízení

Integrální leadership I.

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM
Na webináři se naučíte, jak na efektivní vedení učitelských týmů, jak optimálně řídit, vést, podporovat tým, jak 
správně delegovat a přenášet spoluodpovědnost na podřízené spolupracovníky. Hospitace, kontrolní a 
evaluační činnost.                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK04418 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 14.06.2021, 08.30 - 13.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Miloslav Hubatka
Kurzovné: 1 070,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 10.06.2021
Kontaktní osoba: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094

Provoz a řízení / Provoz a řízení

Peněžní fondy v příspěvkových organizacích

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP
Cílem tohoto webináře je informovat ředitele a jejich zástupce o problematice týkající se peněžních fondů v 
příspěvkových organizacích a tím zajistit prevenci před případnými chybami a z toho vyplývajícími sankcemi.

Obsah – podrobný přehled témat výuky: 
Zásady hospodaření příspěvkových organizací (vymezení složek majetku, náklady (výdaje), výnosy (příjmy) 
související s činností, výsledek hospodaření a jeho použití). Zdroje financování činnosti PO (dotace a příspěvky 
na činnost z veřejných rozpočtů, vlastní výnosy z činnosti PO jako právnické osoby). Hlavní činnost a 
hospodářská činnost, daňové povinnosti. Peněžní fondy PO, tvorba a jejich použití podle zákona o 
rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb (fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb, rezervní fond ze 
zlepšených výsledků hospodaření, rezervní fond z ostatních titulů, fond reprodukce majetku (investiční fond). 
        Specifika hospodaření s FKSP (rozpočet fondu, tvorba fondu).

Číslo akce: AK04440 Rozsah hodin 6 Číslo akreditace: MSMT-40272/2020-2-1023
Termín konání: 17.06.2021, 08.30 - 13.30
Místo konání: On-line
Lektor: Bc. Lenka Vídeňská
Kurzovné: 1 100,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 14.06.2021
Kontaktní osoba: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094
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Měkké dovednosti / Měkké dovednosti

Jak si udržet zdravý rozum a nadhled v čase online výuky i po ní

MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD
Interaktivní webinář, zážitkové metody a trocha teorie s psycholožkou Mgr. Martinou Havlíkovou, akreditovanou 
koučkou, supervizorkou a psychoterapeutkou pracující jak s dětmi, tak s dospělými.
Obsah:
Sebepoznání a jeho vliv na naši spokojenost a duševní pohodu.
Růstový mindset mysli  a jak jej nastavit.
Jak si udržet vnitřní motivaci a elán pro práci.
Workshop  je zaměřen na oblast zvládání úskalí dnešního všedního pracovního  dne učitele.  Cílem kurzu je 
pomoci účastníkům sestavit si individuální recept na svou spokojenost.  Podpořit postoj a psychické nastavení, 
které nám zaručí duševní pohodu a klid. 
                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK04540 Rozsah hodin 3 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 18.05.2021, 14.00 - 16.30
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Martina Havlíková
Kurzovné: 650,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 13.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511

Měkké dovednosti / Měkké dovednosti

Kariérové poradenství ve škole prakticky

ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ SPEC
Webinář vhodný pro pedagogické pracovníky a kariérové poradce ve školách. Během workshopu budete  
zkušenou lektorkou, držitelkou národní ceny kariérového poradenství 2020 seznámeni s novými trendy a 
praktickými nástroji  poskytování kariérového poradenství ve školách.
V průběhu webináře vám lektorka nabídne:
Vyzkoušet si různé metody práce, která se dá uplatnit v rámci služeb kariérového poradenství.
Reflektovat vlastní metody práce a sdílet příklady dobré praxe.
Naučit se pracovat s pomůckami, které jsou běžně dostupné v kontextu kariérového poradenství.
Posílit kreativní stránku služby kariérového poradenství u jeho poskytovatelů. 
                                                                                                                                                      
Cílem je  dolpnit si informace za účelem efektivní práce kariérového poradce ve škole.
Číslo akce: AK04566 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 19.05.2021, 13.00 - 17.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Dorota Madziová
Kurzovné: 1 100,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 14.05.2021
Kontaktní osoba: Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

Neverbální komunikace dítěte

MŠ ZŠ1
Dětská mimoslovní komunikace umožňuje pedagogům porozumět dětskému vývoji sociálnímu, emočnímu i 
kognitivnímu a má vliv i na učení dítěte.
Obsah:
- neverbální komunikace dětí a dospělých
- zásady komunikace s dětmi
- vizuální signály – vývojové charakteristiky
- gestikulace – gesta rukou, gesta a učení, gesta a emoce, gesta svázaná s řečí
- pohled – výraz obličeje, mimika (obličej, oči, ústa, obočí a čelo)
- dotyk, sociální vývoj a vazba, zdroje úzkosti související s dotykem                                                                       
                                                                              
Číslo akce: AK04151 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: MSMT - 16120/2019-1-674
Termín konání: 11.05.2021, 09.00 - 13.30
Místo konání: Blansko, nám. Svobody 2
Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová
Kurzovné: 950,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 03.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511

Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA_Komunikace s žákem s nežádoucími 
projevy chování
ZŠ1 ZŠ2
Seminář je zaměřen na prohloubení komunikativních kompetencí pedagogických pracovníků v běžných 
situacích i v situacích emočně vypjatých. Seminář se zabývá problematikou nežádoucího chování žáků, 
konkrétně se budeme dotýkat volby vhodných komunikačních postojů a prostředků, které mohou pedagogové 
využít v situacích běžných i emočně vypjatých, aby byly eliminovány nežádoucí dopady narušeného chování 
žáků. Znalost těchto technik umožní učitelům preventivně předcházet vyhroceným komunikačním situacím. 
Pedagogové si mohou na seminář přinést vlastní kazuistiky problémové komunikace, které budou v rámci 
semináře analyzovány z hlediska vhodného řešení.                                                                                                 
                                                    
Cílová skupina: ZŠ

Číslo akce: AK04504 Rozsah hodin 4 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 13.05.2021, 13.00 - 16.30
Místo konání: On-line
Lektor: PhDr. Mgr. Eva Burdová MBA
Kurzovné: 870,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 13.05.2021
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

Efektivní komunikace výchovného poradce

ZŠ2 GYM SOŠ
Program vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona č. 561/2004 Sb. v 
platném znění, a to č. 82/2015 Sb. a Vyhlášky č. 27/2016 Sb. ve znění novely č. 270/2017 Sb., 
Obsah osmihodinového semináře je zaměřen na prohloubení dovedností všech pedagogů v technikách 
zaměřených na volbu vhodných způsobů komunikace mezi pedagogem, výchovným poradcem a žákem, na 
podporu aktivního zapojování žáků do poradenského a výchovného procesu. 
Jedná se o aktivity zaměřené na sebereflexi žáka/studenta, který se učí hledat odpovědi na otázky kladené 
koučovacím způsobem pedagogem (tj. otázky, které napomáhají popisu vlastních kompetencí a kvalit, a které 
jsou ukazatelem, kam nasměrovat pozornost, aktivity a píli žáka/studenta). Nedílnou součástí semináře je 
diskuse a rozbor příkladů z praxe.                                                                                                                            
                         
Číslo akce: AK04441 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Termín konání: 26.05.2021, 09.00 - 16.30
Místo konání: Hodonín, Horní Valy 2
Lektor: Mgr. Dana Forýtková
Kurzovné: 1 560,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 19.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

Pedagog a kultura slova – mluvme krásně a technicky

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD
Účastníci semináře se budou moci seznámit s tématem techniky mluvy a osvojit si cvičení, která zkvalitní jejich 
vyjadřovaní a povedou k rozvoji a ukotvení správných mluvních návyků.

                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK04146 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-8869/2019-1-419
Termín konání: 31.05.2021, 08.30 - 15.00
Místo konání: Hodonín, Horní Valy 2
Lektor: MgA. Jitka Macháňová
Kurzovné: 1 000,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 24.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Měkké dovednosti / Komunikační dovednosti

Efektivní komunikace výchovného poradce

ZŠ2 GYM SOŠ
Program vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona č. 561/2004 Sb. v 
platném znění, a to č. 82/2015 Sb. a Vyhlášky č. 27/2016 Sb. ve znění novely č. 270/2017 Sb., 
Obsah osmihodinového semináře je zaměřen na prohloubení dovedností všech pedagogů v technikách 
zaměřených na volbu vhodných způsobů komunikace mezi pedagogem, výchovným poradcem a žákem, na 
podporu aktivního zapojování žáků do poradenského a výchovného procesu. 
Jedná se o aktivity zaměřené na sebereflexi žáka/studenta, který se učí hledat odpovědi na otázky kladené 
koučovacím způsobem pedagogem (tj. otázky, které napomáhají popisu vlastních kompetencí a kvalit, a které 
jsou ukazatelem, kam nasměrovat pozornost, aktivity a píli žáka/studenta). Nedílnou součástí semináře je 
diskuse a rozbor příkladů z praxe.                                                                                                                            
                         
Číslo akce: AK04499 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Termín konání: 31.05.2021, 09.00 - 15.30
Místo konání: Blansko, nám. Svobody 2
Lektor: Mgr. Dana Forýtková
Kurzovné: 1 590,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 24.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511

 - 30 -



Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

LAPBOOK – aneb jak na projektovou výuku online

ZŠ1
I v distančním vzdělávání a výuce na dálku se můžeme zaměřit na projektovou výuku. Díky dobře 
formulovaným cílům, jasně stanoveným kritériím a rozplánování postupných kroků můžeme připravit učení, 
které bude probíhat jak v synchronním, tak v asynchronním módu. Výstupem může být lapbook, plakát i 
papírová kniha. 
Podíváme se na to, jak tento proces připravit, jak zajistit žákům průběžnou zpětnou vazbu a zorganizovat finální
prezentace, jednotlivé kroky si také prakticky vyzkoušíme. 
                                                                                                                                                      
WEBINÁŘ  s Mgr. Pavlínou Loňkovou – učitelkou, mentorkou, autorkou webu pancelcino.cz
Číslo akce: AK04443 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: MSMT-21705/2020-2-621
Termín konání: 29.04.2021, 12.30 - 17.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Pavlína Loňková
Kurzovné: 800,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 27.04.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511

Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

Dobrá praxe v příkladech, aneb hry plné nápadů a fantazie

DDM,CVČ VýchZař ŠD
Dobrá praxe v příkladech aneb hry plné nápadů a fantazie jsou souhrnem metodických návodů a praktických 
činností a her ověřených v praxi při práci s dětmi mladšího školního věku. Jsou určené pro pracovníky pracující 
s dětmi a mládeží v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání, vyzkoušet si je mohou i učitelé, vedoucí 
zájmových kroužků.

Cílem je poskytnout nabídku příkladů, činností a her vyzkoušených a ověřených v praxi, podle kterých mohou 
svoji činnost obohatit jiná zařízení podobného zaměření, pracující s danou cílovou skupinou. Nabízené aktivity 
mohou účastníci využít jako inspirativní materiál s osvědčenými, ale i novými metodami a formami práce, 
nevšedními nápady a náměty (nejlepší ověřené příklady, účelně motivované činností, rady, doporučení a 
potřebnou dávku zkušenosti).
Na semináři budou využity interaktivní metody a ukázky praktických činností.                                                        
                                                                     
Číslo akce: AK04551 Rozsah hodin 6 Číslo akreditace: MSMT-15048/2018-1-610
Termín konání: 05.05.2021, 08.00 - 13.00
Místo konání: On-line
Lektor: Naděžda Kalábová
Kurzovné: 900,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 30.04.2021
Kontaktní osoba: Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

Učitel a jeho spolupráce s rodiči

ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Obsah semináře: Co si rodiče myslí o škole, co si učitelé myslí o rodičích,rodičovská kompetentnost a 
nekompetentnost,jsme na jedné lodi,praktické příklady zapojení rodičů do života školy a třídy,komunikace 
rodičů, aneb s čím by měl učitel počítat (pasivita, agrese, asertivita), zpětná vazba učitel-rodič, 
rodič-učitel,sebereflexe vlastní spolupráce účastníků s rodiči, plánování konkrétních kroků k její posílení.
.                                                                                                                                                      
určeno pro pedagogy všech typů škol
Číslo akce: AK04327 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Termín konání: 06.05.2021, 08.30 - 15.00
Místo konání: Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor: Mgr. Monika Struhárová (Fojtáchová)
Kurzovné: 1 390,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 29.04.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Hanzalová, e-mail: hanzalova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

Mgr. Dagmar Mega_Multisenzorické prostředí pro efektivní učení – 
webinář_AKREDITOVANÝ
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SPEC DDM,CVČ ŠD

Jak upravit prostředí pro efektivní učení, prvky multisenzorického prostředí v běžných třídách. Postupy a 
pomůcky z konceptu multisenzorického prostředí pro školky a školy pro společné vzdělávání.
Lektorka účastníky seznámí s postupy,doporučí pomůcky z konceptu multisenzorického prostředí snoezelen. 
Představí praktické tipy formou obrázků a fotografií z vlastní i zahraniční praxe, které pomáhají naplnit 
individuální potřeby žáků při společném vzdělávání.                                                                                                
                                                     
Pro pedagogy MŠ, ZŠ, gymnázií, ZUŠ, vychovatelé školských zařízení, školní psychologové, pedagogové 
volného času, učitelé speciálních škol
Číslo akce: AK04424 Rozsah hodin 4 Číslo akreditace: MSMT-21705/2020-2-621
Termín konání: 06.05.2021, 13.15 - 17.15
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Dagmar Mega
Kurzovné: 870,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 06.05.0201
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

Práce s třídním klimatem – kratší verze

ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Obsahem semináře je problematiky šikany (šikana x škádlení, trojrozměrný pohled – kazuistiky). Účastníci se 
seznámí s vlastní prací ve třídě (interaktivní techniky, diagnostika třídy prostřednictvím 
kazuistik).                                                             
Cílem semináře je seznámení a ukázka toho, co vše tato problematika v praxi dokáže. Důležité je, aby 
pedagogický sbor z hlediska řešení šikany byl jednotný a důsledný. K tomu je potřeba několik základních 
znalostí.

Číslo akce: AK02394 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-7172/2018-1-363
Termín konání: 07.05.2021, 08.30 - 15.30
Místo konání: Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Lektor: Mgr. Helena Adamusová
Kurzovné: 1 000,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 09.02.2021
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

Formativní hodnocení podporující učení žáků jako součást 
výuky_AKREDITOVANÝ
ZŠ1 ZŠ2
Webinář vybaví účastníky znalostmi a dovednostmi k aplikaci formativního hodnocení podporujícího rozvoj 
učení v praxi.                                                                                                                                                      
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.  - vedoucí katedry – Katedra pedagogiky 
•činnost:         Školní pedagogika, Pedagogická diagnostika, hodnocení a sebehodnocení žáků, Teorie 
projektové výuky, praktikum tvorby výukových projektů Školský management, strategie řízení třídy, Inkluzivní 
vzdělávání 
Cílová skupina: učitelé 1. a 2. stupně základní školy.
Číslo akce: AK04396 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-40272/2020-2-1023
Termín konání: 07.05.2021, 08.30 - 16.00
Místo konání: On-line
Lektor: doc. Mgr. Jana Kratochvílová Ph.D.
Kurzovné: 1 650,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 06.05.2021
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

RNDr. Zdenka Hromadová_Efektivní komunikace_AKREDITOVANÝ

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ DDM,CVČ ŠD
Seminář nabízí základní teoretické informace o modelech a formách komunikace, praktické ukázky 
komunikační a vyjednávací strategie. Účastník si prohloubí dovednosti ve vedení efektivní komunikace, 
seznámí se s druhy motivace a jejich dopady, rozšíří si spektrum technik v rámci vyjednávání a poskytování 
zpětné vazby, bude se lépe orientovat v tom, jak je možné vhodně působit na druhé, jak s nimi dobře vycházet, 
jak se spolu dohodnout a jak zvládat složité situace.
                                                                                                                                                      
Cílová skupina: učitelé, vychovatelé, vedoucí pedagogický pracovník MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, 
SOU, školských zařízení, DDM, SVČ.
Číslo akce: AK03720 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Termín konání: 11.05.2021, 13.00 - 17.00
Místo konání: On-line
Lektor: RNDr. Zdenka Hromadová
Kurzovné: 1 420,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 11.05.2021
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

Formativní hodnocení žáků ve výuce

ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ OST
Cílem této vzdělávací akce je vyjasnit rozdíly mezi sumativním a formativním hodnocením a prezentovat 
konkrétní techniky formativního hodnocení.                                                                                                              
                                       
Číslo akce: AK03154 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT - 16120/2019-1-674
Termín konání: 17.05.2021, 08.30 - 15.00
Místo konání: Hodonín, Horní Valy 2
Lektor: PhDr. Libor Kyncl
Kurzovné: 1 100,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 11.01.2021
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

Rozvoj emoční inteligence u dětí

MŠ ZŠ1 ZŠ2 SOŠ ŠD
Proč je třeba se učit emočním dovednostem? Zkvalitní sociální dovednosti, snižují zlobu a dětskou agresivitu.
Ovlivňuje jednání dětí jejich emoční inteligenci?
Děti s dovednostmi emoční inteligence jsou úspěšnější, šťastnější, sebevědomější. 
                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK03628 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: MSMT-15048/2018-1-610
Termín konání: 19.05.2021, 09.00 - 13.00
Místo konání: Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová
Kurzovné: 900,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 11.05.2021
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

Třídnické hodiny – jak je realizovat, když na ně vlastně není čas

ZŠ1 ZŠ2
Cílem semináře je nabídnout účastníkům know-how lektora, jak na třídnické hodiny, jak její nástroje pravidelně 
nabízet v běžných vyučovacích hodinách. Na základě získaných zkušeností přehodnotit priority ve vzdělávání 
ve smyslu důrazu na osobnostní rozvoj žáka, jeho individualitu.                                                                              
                                                                       
Součástí semináře je praktická ukázka jednotlivých nástrojů (her).
Číslo akce: AK04436 Rozsah hodin 4 Číslo akreditace: MSMT-40272/2020-2-1023
Termín konání: 19.05.2021, 14.00 - 17.30
Místo konání: Hodonín, Horní Valy 2
Lektor: Mgr. Hana Švandelková
Kurzovné: 760,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 12.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Formativní hodnocení žáků ve výuce

ZŠ1 ZŠ2 GYM OST SOŠ
Seminář přinese znalosti v oblasti sebehodnocení a metod formativního hodnocení.
- metodou Sněhová koule shromáždíme účastnické prekoncepty i koncepty k základním pojmům a otázkám 
tématu
- vyhodnotíme co a jak hodnotit u Sněhové koule; rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou 
- budeme budeme vytvářet příklady popisné zpětné vazby
- provedeme reflexi úspěšnosti a doporučení do budoucna 
- 5 metod formativního hodnocení, skupinová diskuse
V průběhu kursu budou učitelé vedeni k plánování konkrétních kroků formativního hodnocení.                             
                                                                                                                        
akce proběhne pouze prezenčne_v závislosti na aktuální bezpečnostní situaci

Číslo akce: AK03925 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT - 16120/2019-1-674
Termín konání: 20.05.2021, 09.00 - 16.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: PhDr. Libor Kyncl
Kurzovné: 1 450,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 10.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

Adaptační program v prvních třídách

ZŠ1
Cílem semináře je nabídnout účastníkům způsob, jak pomocí technik osobnostně sociální výchovy a zpětné 
vazby dosáhnout bezpečného prostředí ve třídě a nastolit pravidla spolužití. Děti se tak mohou lépe zvyknout na
nové prostředí, najít si kamarády, poznat se s učitelem. Učitel se svým chováním a jednáním významně podílí 
na klimatu třídy a potažmo na klimatu školy.                                                                                                            
                                         
Číslo akce: AK04162 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-15048/2018-1-610
Termín konání: 28.05.2021, 09.00 - 15.00
Místo konání: Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor: Mgr. Iveta Kučerová
Kurzovné: 850,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 21.05.2021
Kontaktní osoba: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094
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Adaptační program v prvních třídách

ZŠ1
Cílem semináře je nabídnout účastníkům způsob, jak pomocí technik osobnostně sociální výchovy a zpětné 
vazby dosáhnout bezpečného prostředí ve třídě a nastolit pravidla spolužití. Děti si tak mohou lépe zvyknout na 
nové prostředí, najít si kamarády, poznat se s učitelem. Učitel se svým chováním a jednáním významně podílí 
na klimatu třídy a potažmo na klimatu školy.
                                                                                                                                                      
Obsah:   Cíle a struktura adaptačního programu
        Ukázky a praktické zažití aktivit s prvky osobnostně sociální výchovy zacílené na poznávání se, 
komunikaci, spolupráci
        Role učitele ve třídě – reflexe k technikám, pravidla zpětné vazby
        Vytváření jednoduchých pravidel spolužití
        Komunikace (učitel – žák – asistent – rodič)
        Řešení konfliktů
        Závěrečná reflexe
Číslo akce: AK04320 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-15048/2018-1-610
Termín konání: 04.06.2021, 09.00 - 15.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Iveta Kučerová
Kurzovné: 1 200,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 28.05.2021
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Simandelová, e-mail: simandelova@sssbrno.cz, tel. 543 426 063

Pedagogika, psychologie a didaktika / Obecná pedagogika

PhDr. Lidmila Pekařová - Tresty a odměny

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP
PhDr. Pekařová v poradenství vychází z třiceti let praxe v klinické psychologii a přednáškových aktivitách pro 
pedagogy, širokou veřejnost a řídící pracovníky různých firem a školství. Je autorkou knih „Jak žít a nezbláznit 
se“, a "SOS", které se pro velký zájem dočkaly osmého vydání.
Obsah webináře Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí:
Kdo a kdy smí trestat a jak?
Nepřípustné sankce a neuvážené direkce.
Ideální trest a test výchovné způsobilosti pro dospělé.
Tělesné a sociálně citové sankce a jejich dopad.
Podstatná otázka při volbě školních trestů.
Dětská lež a její kořeny, co s masivní lhavostí.
                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK04377 Rozsah hodin 3 Číslo akreditace: neakr_on-line_2020
Termín konání: 16.06.2021, 12.00 - 15.00
Místo konání: On-line
Lektor: PhDr. Lidmila Pekařová
Kurzovné: 800,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 06.06.2021
Kontaktní osoba: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
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Práce s chybou

ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ
Práce s chybou jsou jedny ze dveří, kterými můžeme vstoupit do formativního hodnocení. Jak reagovat na 
chybu, aby to podpořilo další učení dětí?
Budeme společně hledat odpovědi na otázky:
Jaký je můj vztah k chybě? Co je příčinou chyby? Jak můžeme společně se žáky chybu vytěžit pro učení? Jak 
reagovat na chybu, aby to podpořilo další učení dětí?
                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK04587 Rozsah hodin 4 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 16.06.2021, 14.00 - 17.30
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. et  Bc. Jana Stejskalová
Kurzovné: 800,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 12.06.2021
Kontaktní osoba: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

 - 38 -



Pedagogika, psychologie a didaktika / Předškolní pedagogika

Změny v předškolním vzdělávání

MŠ
Podíváme se na úkoly, které nám vyplývají ze školského zákona i z úpravy dané vyhláškou o společném 
vzdělávání. Probereme pravidla financování, povinného předškolního vzdělávání, vzdělávání dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami, zabrouzdáme do správního řízení a distančního vzdělávání. Dotkneme se nejčastěji 
řešených problémů, na které v praxi předškolního vzdělávání narážíte.

                                                                                                                                                      
Akreditovaný webinář realizovaný v režimu 90 min. přednáška, 30 min. přestávka.
Číslo akce: AK04539 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: MSMT-40272/2020-2-1023
Termín konání: 20.04.2021, 08.00 - 12.45
Místo konání: On-line
Lektor: JUDr. Hana Poláková
Kurzovné: 950,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 15.04.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511

Pedagogika, psychologie a didaktika / Předškolní pedagogika

Formativní hodnocení v MŠ

MŠ
Vzdělávací program je určen všem pedagogům MŠ, kteří chtějí posílit svou dovednost v používání formativního 
hodnocení u dětí. 
Cílem webináře je pomoci účastníkům při tvorbě hodnoticích kritérií, která vedou ke správnému pochopení 
evaluačního procesu v současném systému vzdělávání.
Společně se naučíme vytvořit vlastní hodnoticí a sebehodnoticí nástroje pro hodnocení průběhu, pokroku a 
výsledků práce dítěte. Vyzkoušíme si volbu různých metod formativního hodnocení s cílem podpořit motivaci a 
přispět prostřednictvím hodnocení k naplňování cílů učení. Naučíme se vytvářet kritéria hodnocení a prakticky 
porovnáme rozdíl mezi sumativním a formativním hodnocením a  dopad obojího na celoživotní proces učení 
dítěte.                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK04515 Rozsah hodin 3 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 28.04.2021, 13.00 - 16.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Dana Forýtková
Kurzovné: 750,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 23.04.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511
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Portfolio dítěte prakticky a smysluplně

MŠ
Jak tvořit portfolia dětí? Co do nich vkládat? K čemu jej využívat? Chcete znát odpovědi na tyto otázky? 
Přihlaste se na webinář, kde se budeme zabývat smysluplností obsahu portfolia i tím, jak jej tvořit a jak s ním 
pracovat.
Cílem akce je naučit účastníky vytvářet a pracovat s portloliem dítěte.                                                                    
                                                                                 
Lektorka má desetiletou praxi jako ředitelka MŠ, absolvovala zahraniční stáž v Dánsku a Slovinsku, dlouhodobě
se věnuje lektorské činnosti, sdílení dobré praxe  a metodické spolupráci s organizacemi DVPP.
Číslo akce: AK04550 Rozsah hodin 3 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 11.05.2021, 14.00 - 17.00
Místo konání: On-line
Lektor: Bc. Jana Bartošová
Kurzovné: 800,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 06.05.2021
Kontaktní osoba: Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Pedagogika, psychologie a didaktika / Předškolní pedagogika

Dramatická výchova a budování komunity v MŠ

MŠ
Smysl a cíle společných činností v jedné třídě i v celé mateřské škole – východiska a praktická teorie. 
Vypracujeme přehled očekávaných přínosů spolupráce učitelů a dětí na dramatické hře. Naplánujeme, 
vytvoříme a zrealizujeme krátkou dramatickou hru. Ve skupinách navrhneme roční plán na přípravu 
dramatického představení učitelů a dětí v mateřské škole. Na základě reflexe vlastního prožitku účastníci sami 
zhodnotí přínos dramatické hry pro rozvoj vztahů ve skupině i přínos pro širší komunitu.                                       
                                                                                                              
Číslo akce: AK04182 Rozsah hodin 7 Číslo akreditace: MSMT - 16120/2019-1-674
Termín konání: 26.05.2021, 08.30 - 15.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Ivana Šircová
Kurzovné: 1 500,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 17.05.2021
Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036, 601 160 353
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Tvořivá hra v literární výchově u předškoláků

MŠ
Tematicky je seminář zaměřen na hry se zvířaty (živočichy).
Praktická cvičení představují náměty ke zlepšení řečových a psychosomatických dovedností, napomáhají 
orientaci v okolním světě a k přijetí kulturních hodnot; formují vztahy ke knize, odhalují její funkce poznávací, 
estetické, formativní, zábavné, relaxační aj. 
Práce s poezií lidovou i umělou; pohádkou, literaturou se zvířecími hrdiny:
• práce s poezií, jež nabízí vyšší stupeň myšlenkové činnosti, tj. mluvení, rozhovor, kladení otázek;
• nabídka pracovních činností, jež rozvíjejí práci obou hemisfér (např. vystřihování, kresebné cviky); 
• nonverbální komunikace, mimické dorozumívání při napodobování zvuků zvířat;
• tlumočení pohybové pantomimy aj.                                                                                                                        
                             
Číslo akce: AK04239 Rozsah hodin 4 Číslo akreditace: MSMT-46114/2020-2-145
Termín konání: 02.06.2021, 09.15 - 12.15
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Blanka Rozehnalová Ph.D.
Kurzovné: 700,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 25.05.2021
Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036, 601 160 353

Pedagogika, psychologie a didaktika / Předškolní pedagogika

Začínám učit v MŠ

MŠ
Seznámíte se s průběhem dne v MŠ „krok za krokem“ – předání praktických zkušeností, námětů a rad k práci v 
MŠ – režimové momenty od příchodu dítěte do MŠ až po předávání dítěte zákonným zástupcům v praxi. 
Význam režimu dne, důležitost rituálů, názorné praktické ukázky s účastnicemi semináře, co je pro dítě důležité,
čeho se vyvarovat – s okamžitou zpětnou vazbou posluchačů. Reakce na dotazy, problémy z praxe (přebírání 
dítěte učitelkou, hry a činnosti dle zájmu dětí, stolování, hygienické návyky, sebeobsluha, vytváření pravidel, 
chování dané třídy, pobyt venku, odpočinek, předávání dětí kolegyni nebo zákonným zástupcům).                      
                                                                                                                               
Číslo akce: AK03676 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-25735/2018-1-808
Termín konání: 04.06.2021, 09.00 - 15.00
Místo konání: MŠ Brno, Hudcova
Lektor: Mgr. Iva Tomášková
Kurzovné: 1 000,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 27.05.2021
Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036, 601 160 353
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Tvoříme pravidla s dětmi v mateřské škole

MŠ
Obsahem semináře je ukázat učitelkám mateřských škol způsoby a metody práce, pomocí kterých budou umět 
vytvářet spolu s dětmi pravidla, tak aby měla smysl a jejich dodržování se stalo pro děti postupně 
samozřejmostí.
Výchovný styl a jeho znaky, vymezení pojmů, pravidla, návyky a řád, jejich rozlišení, ukázky z praxe, pravidla a 
příběhy, rituály, piktogramy.                                                                                                                                      
               
Cílem semináře je naučit se vytvářet pravidla spolu s dětmi tak, aby byla pro děti pochopitelná, smysluplná a 
děti je mohly dodržovat.
Číslo akce: AK04467 Rozsah hodin 6 Číslo akreditace: MSMT-15048/2018-1-610
Termín konání: 04.06.2021, 10.00 - 15.30
Místo konání: Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor: Mgr. Eva Svobodová
Kurzovné: 1 050,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 28.05.2021
Kontaktní osoba: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094

Pedagogika, psychologie a didaktika / Předškolní pedagogika

Environmentální vzdělávání v praxi mateřské školy

MŠ DDM,CVČ ŠD
Cílem vzdělávacího programu je předat vlastní zkušenosti z enviromentálního vzdělávání realizovaného v 
souladu s RVP PV, které se dají využít v činnosti mateřských škol, inspirovat pedagogy. Budeme se zabývat 
těmito tématy:
Vymezení pojmu environmentální výchova, její cíl, základní dokumenty EVVO na školách, RVP PV a 
environmentální výchova.
Výchova ke zdravému životnímu stylu a její každodenní aplikace v MŠ – ve výchovně-vzdělávací práci s dětmi, 
pedagogičtí pracovníci, provozní pracovníci, pracovníci školní kuchyně.
Budování přírodní zahrady, kritéria přírodní zahrady, prvky přírodních zahrad, význam přírodní zahrady.
Využití ukázkové přírodní zahrady MŠ Brno, Hudcova 47 při realizaci ŠVP PV.
Lektorka (ředitelka MŠ) nám zodpoví dotazy k dané problematice a nabídne literaturu a materiály k dané 
problematice.                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK04434 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-553/2019-1-159
Termín konání: 08.06.2021, 09.00 - 15.00
Místo konání: MŠ Hudcova
Lektor: Mgr. Iva Tomášková
Kurzovné: 1 100,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 31.05.2021
Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036, 601 160 353
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Škádlení nebo šikana v MŠ?

MŠ
Účastníci se na semináři dozví, jak citlivě rozlišovat šikanování od škádlení. Budou znát všechna důležitá fakta, 
proč si děti vzájemně ubližují. Poskytnuty budou i informace o zárodcích šikany a možnosti řešení negativního 
společenského jevu –  rodících se příznaků šikany již v MŠ. Dále bude seminář zaměřen na prevenci šikany, 
ale i praktické řešení těchto situací, např. pedagogické opatření apod. Samozřejmostí bude i metodická podpora
a důraz na prvky podpory.                                                                                                                                         
            
Číslo akce: AK03843 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: MSMT - 16120/2019-1-674
Termín konání: 21.06.2021, 09.00 - 13.00
Místo konání: Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová
Kurzovné: 900,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 14.06.2021
Kontaktní osoba: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094

Pedagogika, psychologie a didaktika / Předškolní pedagogika

Vítejte u nás

MŠ
Zveme Vás do naší MŠ Mozaika Hodonín, kde se můžeme vzájemně inspirovat. Naše MŠ je od roku 2015 
zařazena do sítě MŠ podporujících zdraví. 
Na semináři si na přímé práci s dětmi ukážeme komunikace s dětmi podle pravidel RaBR,
práci s třídními pravidly, spolupráci dětí ve věkově smíšených třídách a zařazení logopedických chvilek.
V diskuzi bude dán prostor pro zhodnocení a zodpovězení dotazů.
                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK03884 Rozsah hodin 4 Číslo akreditace: neakreditováno
Termín konání: 14.11.2021, 08.00 - 11.00
Místo konání: MŠ Mozaika Hodonín, Pravoslava Veselého 38
Lektor: Ilona Konečná
Kurzovné: 600,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 07.04.2021
Kontaktní osoba: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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Osobnostně sociální rozvoj pedagogů volnočasových aktivit

DDM,CVČ ŠD
Osobnostně sociální dovednosti pedagoga jsou velmi důležitou součástí jeho výchovně vzdělávací práce a 
nepostradatelným faktorem úspěšnosti v práci s jednotlivými žáky a  volnočasovými kolektivy. Témata tohoto 
semináře:
Sebepoznání konkrétním testováním svých vlastností.
Sebenáhled na intelekt, charakter, schopnosti a temperament.
Pojetí koncepce procesu komunikace – odhad situace.
Chyby v jednání – dynamika hlasu, argumentace.
Komunikace v emocích, nonverbální komunikace, neverbální komunikace, korekce chování.
Efektivní a úspěšná komunikace – naslouchání, vytvoření otevřeného komunikačního prostoru.
Zpětná vazba, pravidla pro poskytování zpětné vazby.
Řízená diskuse, osobní příklady a zážitky účastníků, doporučení studijních materiálů a informačních zdrojů.
                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK04176 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-46114/2020-2-145
Termín konání: 05.05.2021, 08.30 - 15.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Blanka Štreitová
Kurzovné: 1 100,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 28.04.2021
Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036, 601 160 353
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Mgr. Petr Halama_Kompetence a náplň asistentů pedagoga

ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ
Funkce asistenta pedagoga je stále relativně novou funkcí ve vzdělávacím systému. Jeho pracovní náplň, 
vzdělání, odbornost a kompetence se na mnoha školách dost liší. Cílem semináře je poučit asistenty pedagoga 
o legislativě a dalších důvěryhodných zdrojích, které jejich činnost ucelují a upřesňují.                                          
                                                                                                           
Číslo akce: AK04570 Rozsah hodin 3 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 23.04.2021, 12.30 - 15.30
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Petr Halama
Kurzovné: 890,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 23.04.2021
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

Pedagogika, psychologie a didaktika / Speciální pedagogika

Síla smyslů ve společném vzdělávání_AKREDITOVANÝ

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ
Praktické postupy a pomůcky z konceptu multisenzorického prostředí pro školky a školy pro podporu společné 
vzdělávání. Zážitkově se seznámíte s konceptem multisenzorického prostředí snoezelen a jeho využití v 
běžných třídách zejména pro žáky s poruchami pozornosti, projevy autismu, hyperaktivity ad.  
Praktickými ukázkami získáte inspirace pro zapojení smyslů do učebního procesu, formou videoukázek a 
fotografií z praxe u nás i v zahraničí spolu s výkladem si osvojíte základy nastavení prostředí třídy či herny, aby 
Vám to zjednodušilo učební proces u žáků se specifickými potřebami.
                                                                                                                                                      
NOVINKA! - multisenzorické prostředí (snoezelen).
Pro pedagogy MŠ, ZŠ, gymnázií, ZUŠ, vychovatelé, školní psychologové, DDM, CVČ, speciální školy, školní 
družiny
Číslo akce: AK03184 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Termín konání: 28.04.2021, 13.00 - 17.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Dagmar Mega
Kurzovné: 1 200,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 28.04.2021
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Školní metodik prevence na škole

ZŠ1 ZŠ2 SOŠ SPEC
Cílem semináře je přiblížit účastníkům funkci školního metodika prevence. Seznámit se základními pojmy a 
úkoly vyplývajícími z funkcí metodika. Dále se dozví, jak postupovat při tvorbě minimálně preventivního 
programu. Webinář pomůže upozornit na odpovídající způsoby reakce na problematické situace ve škole, naučí
jak si jich všímat, jak je řešit, nebagatelizovat ani zbytečně nezveličovat zjištěný problém. Seznámí účastníky se
základní legislativou, o kterou se mohou při řešení sociálně nežádoucích jevů na škole opírat.                             
                                                                                                                        
Seminář se skládá ze dvou částí: 1.) Funkce školního metodika prevence – (kvalifikační předpoklady pro 
činnost ŠMP, úkoly vyplývající z této funkce, možná spolupráce s dalšími institucemi atd.) 2.) Minimální 
preventivní program – tvorba, hodnocení.
Číslo akce: AK04430 Rozsah hodin 6 Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Termín konání: 03.05.2021, 08.30 - 13.00
Místo konání: Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor: Mgr. Helena Adamusová
Kurzovné: 1 100,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 26.04.2021
Kontaktní osoba: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094

Pedagogika, psychologie a didaktika / Speciální pedagogika

PhDr. Lidmila Pekařová - Stres – relaxace, jak žít a nezbláznit se při 
zátěžové profesi
MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP

PhDr. Pekařová v poradenství vychází z třiceti let praxe v klinické psychologii a přednáškových aktivitách pro 
pedagogy, širokou veřejnost a řídící pracovníky různých firem a školství. Je autorkou knih „Jak žít a nezbláznit 
se“, a "SOS", které se pro velký zájem dočkaly osmého vydání.
Obsah:
- Zdravý sebenáhled a jeho vytváření.
- Generační zátěže v myšlení a prožívání.
- Ambivalence člověka v pocitové oblasti „chci a nechci“, „mohu a musím“.
- Osobní tempo, rozhled, síla jednat nebo lhát…
- Z čeho se rodí stres
- Stres z odpovědnosti a alibismu
- Rady pro spokojený život profesně i soukromě
- Praktické ověření „co jsem a jaké JÁ ve mně převládá“
                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK04380 Rozsah hodin 3 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 04.05.2021, 12.00 - 15.00
Místo konání: On-line
Lektor: PhDr. Lidmila Pekařová
Kurzovné: 800,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 24.04.2021
Kontaktní osoba: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
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Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce

MŠ ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Asistent pedagoga a jeho vymezení v legislativě, role školského poradenského zařízení při zavádění funkce 
asistenta pedagoga. Činnosti asistenta pedagoga v edukačním prostředí. Společné působení asistenta 
pedagoga a učitele v pedagogickém procesu. (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 spol. obou 
pedagogů.                                                                                                                                                      
Vzdělávacím cílem semináře je získat povědomí o formách efektivní spolupráce pedagoga a asistenta 
pedagoga. Aktuální legislativní vymezení, efektivní organizaci a důležité předpoklady kvalitní spolupráce a 
komunikace v edukačním procesu.
Číslo akce: AK03845 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Termín konání: 12.05.2021, 13.00 - 17.00
Místo konání: Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor: Mgr. Eva Čadová
Kurzovné: 850,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 05.05.2021
Kontaktní osoba: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094

Pedagogika, psychologie a didaktika / Speciální pedagogika

Pohled na vnitřní procesy dítěte – s ADD, ADHD, PAS a 
SPUCH_AKREDITOVANÝ
MŠ ZŠ1 ZŠ2 OST SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD

Cílem semináře je seznámit se fyziologickým vývojem u dítěte/žáka a jeho vliv na vzdělávání, získat povědomí 
o projevech dítěte/žáka a vnímat jeho potřeby i možnosti (speciální vzdělávací potřeby). Dále získat povědomí a
pochopení procesů uvnitř těla s následnými projevy dítěte/žáka s ADD, ADHD, poruchou chování, PAS a SPU 
(podívat se na svět jeho očima). Sseznámit se s dalšími možnostmi využití pedagogické diagnostiky, která je 
jedním z důležitých východisek přípravy plánu pedagogické podpory, či individuálně vzdělávacího plánu a měla 
by být i nedílnou součástí práce učitele ve třídě MŠ/ZŠ.                                                                                          
                                                           
Číslo akce: AK04450 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Termín konání: 12.05.2021, 08.30 - 15.30
Místo konání: On-line
Lektor: PhDr. Renáta Jurčíková
Kurzovné: 1 290,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 11.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Základy formativního hodnocení pro školy - webinář

MŠ ZŠ1 GYM SOŠ
Kvalitní práce každého učitele a ředitele školy má vliv na renomé celé školy, která se pak hodnotí slovy kvalitní 
škola. A kvalitní škola je ta, která soustavně a systémově sbírá zpětnou vazbu a dále vyhodnocuje práci žáků, 
učitelů, celého školního prostředí školy, provádí analýzu a posouvá celý vzdělávací proces ke značce kvality. 
Jedním z nástrojů dalšího rozvoje může být právě formativní hodnocení, kdy jde o změnu způsobu hodnocení u 
učitelů a zapojení žáků do procesu hodnocení. FH nesrovnává žáky mezi sebou, ale soustředí se na 
dosahování cílů u jednotlivců. Co vše s sebou formativní hodnocení přináší, jak s ním pracovat, nastiňuje 
seminář nejen ve své teoretické části, ale i v části praktické, kdy nabízí řešení a nácvik modelových situací se 
závěrečnou diskuzí.                                                                                                                                                   
  
Hlavním cílem semináře je ukázat ředitelům a učitelům škol základy a nutné podmínky pro úspěšné zavádění a 
účelné využívání formativního hodnocení, dát vedení a učitelům kvalitní nástroj, jak podporovat rozvoj a úspěch 
žáka, jeho pocit uspokojení a podporu sebemotivace.
Číslo akce: AK04212 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Termín konání: 13.05.2021, 08.00 - 15.30
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Miloslav Hubatka
Kurzovné: 1 300,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 06.05.2021
Kontaktní osoba: Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Pedagogika, psychologie a didaktika / Speciální pedagogika

Dítě s poruchou pozornosti (ADHD, ADD) ve škole i doma

MŠ ZŠ1 ZŠ2 SOŠ SPEC
V rámci webináře se dotkneme oblasti teorie (etiologie ADHD, projevů poruchy pozornosti a důsledků pro dítě, 
možností diagnostiky, souvislostí s dalšími diagnózami atp.). Stěžejní část budou tvořit praktické zkušenosti při 
práci s dětmi s ADHD, a to jak z pohledu pedagoga, tak i terapeuta a rodiče, ale i dítěte. Praktická část, webinář
přinese jak několik kazuistik z praxe, tak i možnost diskutovat o vlastních zkušenostech účastníků s dětmi s 
ADHD ev. jinými přidruženými problémy. Budeme se věnovat sdílení praktických zkušenosti při práci s dětmi s 
poruchou pozornosti, zejména prodiskutujeme některé postupy či přístupy, které se při práci s dětmi s problémy 
v učení a chování ukázaly jako užitečné. 
Po celou dobu setkání bude prostor pro aktivní zapojení účastníků - sdílení zkušeností, kladení dotazů. Pokud 
máte již nyní k tématu otázky, na které byste chtěli získat odpovědi, můžete je zaslat předem na e-mail: 
info@janadivoka.cz.                                                         
Zprostředkovat účastníkům zkušenosti pedagoga a zároveň psychoterapeuta pracujícího s dětmi s poruchou 
pozornosti resp. ADHD, ADD. Pohled pedagoga a psychoterapeuta doplnit i o pohled rodiče dítě s poruchou 
pozornosti (v kombinaci s poruchami učení).
Číslo akce: AK04485 Rozsah hodin 3 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 13.05.2021, 10.00 - 13.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Jana Divoká
Kurzovné: 600,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 11.05.2021
Kontaktní osoba: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094
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Školní metodik prevence na škole

ZŠ1 ZŠ2 SOŠ SPEC
Seminář se skládá ze dvou  částí:
1. část: Funkce školního metodika prevence – (kvalifikační předpoklady pro činnost ŠMP, úkoly vyplývající z 
této funkce, možná spolupráce s dalšími institucemi, atd.) 
2. část: Minimální preventivní program – tvorba, hodnocení 
                                                                                                                                                      
Cílem semináře je přiblížit účastníkům funkci školního metodika prevence. Seznámit účastníky se základními 
pojmy a úkoly metodika, jak postupovat při tvorbě minimálního preventivního programu, upozornit na 
odpovídající způsoby reakce na problematické situace ve škole (jak si jich všímat, jak je řešit, nebagatelizovat 
ani zbytečně nezveličovat zjištěný problém), seznámit účastníky se základní legislativou, o kterou se mohou při 
řešení sociálně nežádoucích jevů na škole opírat.
Číslo akce: AK04297 Rozsah hodin 6 Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Termín konání: 17.05.2021, 08.00 - 13.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Helena Adamusová
Kurzovné: 900,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 10.05.2021
Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873

Pedagogika, psychologie a didaktika / Speciální pedagogika

Jak pracovat s dítětem se speciálními vzdělávacími 
potřebami_AKRETIDOVANÝ
MŠ ZŠ1 ZŠ2 DDM,CVČ ŠD

V průběhu semináře se účastníci seznámí se základními projevy chování a přístupu ke vzdělávání dítěte se 
speciálními vzdělávacími potřebami, a především pak s typickými způsoby jeho komunikace a formou 
vztahových reakcí.
Bude představena podrobněji teorie attachmentu a její využívání v praxi, což vede k lepšímu pochopení životní 
situace dítěte, naladění se na jeho potřeby, a především k předcházení narůstání jeho „obranných“ reakcí před 
„ohrožujícím“ okolím.                                                                                                                                                 
    
Během semináře budou využívány metody zaměřené na rozvoj spolupráce v pedagogickém sboru školy, na 
rozvoj spolupráce mezi pedagogem, dítětem a rodinou. A také se současně účastníci seznámí s ukázkovými 
interaktivními metodami pro práci s třídním kolektivem.

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, DDM, CVČ, ŠD
Číslo akce: AK04544 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Termín konání: 17.05.2021, 12.30 - 16.30     19.05.2021, 12.30 - 16.30
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová
Kurzovné: 1 450,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 14.05.2021
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Mgr. Lenka Bínová_Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění 
grafomotorických obtíží
MŠ

Na semináři se účastníci seznámí s prevencí grafomotorických obtíží již v předškolním věku a objasní si 
problematiku metodického vedení předškoláků v oblasti rozvoje grafomotoriky. 
Budou informováni o otázce diagnostických kritérií dysgrafie, možných příčin vzniku, projevů 
a reedukace a seznámí se s praktickými ukázkami rozvoje hrubé a jemné motoriky.

Lektorka se mimo jiné zaměří na rozvoj hrubé motoriky (koordinace, zpřesnění, harmonizace pohybů), rozvoj 
jemné motoriky (cvičení jemné motoriky, koordinace pravá-levá ruka), ambidextrii, lateralitu (souhlasnou a 
zkříženou), otázku leváků, cvičení vizuomotorické koordinace, metodiky grafomotorických cvičení (metoda 
obtahování), dysgrafie, odstraňování grafomotorických obtíž apod.
                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK03863 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Termín konání: 18.05.2021, 13.30 - 17.30
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Lenka Bínová
Kurzovné: 900,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 11.05.2021
Kontaktní osoba: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Pedagogika, psychologie a didaktika / Speciální pedagogika

Pohled na vnitřní procesy dítěte – s ADD, ADHD, PAS a 
SPUCH_akreditovaný
MŠ ZŠ1 ZŠ2 VýchZař ŠD

Program je zaměřený na dítě/žáka ve vzdělávacím procesu a propojenost celostního vývoje a jeho vliv na 
vzdělávací proces. Důležitost pojmů – školní úspěch a neúspěch ve vzdělávání dítěte/žáka.

Přirozený vývoj dítěte a vliv na vzdělávání                                         
Dítě/žák s ADD, ADHD, poruchou chování, PAS a SPU                     
Nervová soustava 
Motorika a percepce (vnímání)
Kognitivita a behavioralita
Socializace  
Pedagogická diagnostika:                                                            
Zhodnocení aktuálních možností dítěte/žáka (vědomosti, dovednosti, potřeby a celkové schopnosti)
Portfolio dítěte/žáka
Praktické ukázky                                                  
Podpora ve vzdělávacím procesu dítěte/žáka s ADD, ADHD, poruchou chování, PAS a 
SPU                             Podpora dítěte/žáka – PLPP a IVP, PSPP, PI
Specifika potřeb a přístupů k dítěti/žákovi, modifikace metod a forem práce  
Hodinové dotace a kompetence pracovníků podílejících se na podpoře ve vzdělávacím procesu dítěte/žáka
link se vstupem do webinářové místnosti bude zaslán předem emailem

Číslo akce: AK03377 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT - 16120/2019-1-674
Termín konání: 19.05.2021, 08.30 - 15.00
Místo konání: On-line
Lektor: PhDr. Renáta Jurčíková
Kurzovné: 1 295,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 12.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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Primární logopedická prevence u dětí předškolního a mladšího školního 
věku
MŠ ZŠ1

Cílem je poskytnout poučení učitelům MŠ a 1.st. ZŠ, jak předcházet poruchám řeči a jak ovlivňovat řečový vývoj
dětí. Učitelé získají co nejvíce informací v oblasti řečové výchovy a metodický návod, jak zařazovat jazykové 
chvilky do každodenní vzdělávací práce s dětmi. Předávání zkušeností a znalostí z oblasti řečové výchovy, 
vybavení tříd a využití pomůcek při práci s dětmi. Možnost konzultovat praxí získané zkušenosti.                         
                                                                                                                            
Číslo akce: AK03838 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Termín konání: 24.05.2021, 08.00 - 15.00
Místo konání: Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor: Mgr. Zdeňka Klempová
Kurzovné: 840,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 19.05.2021
Kontaktní osoba: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094

Pedagogika, psychologie a didaktika / Speciální pedagogika

Osobnostní rozvoj pedagogů v oblasti dětské kresby jako nástroje 
poznání dítěte
MŠ ZŠ1 DDM,CVČ ŠD

Dětská kresba je ukazatelem jeho vývoje, grafomotorických schopností, kvality vizuomotorické koordinace i 
citového vnímání světa kolem sebe – je ukazatelem jeho připravenosti, radosti, ale i vývojové nedostačivosti.
Na semináři lektorka upozorňuje pedagogické pracovníky, jak reagovat na potřeby dítěte a bude-li nutné, pak 
směrovat dítě na pomoc specialisty, jež se bude zabývat jeho potřebami.
Probíraná témata: vývoj kresby, kresba a psychomotorické poruchy, kresba a prostorová orientace, vizuální 
představivost, orientační test školní zralosti - posouzení úrovně kresby, vliv kresby na zmírnění napětí dítěte 
(reedukace).
Seminář bude realizován ve dvou dnech a probíraná témata na sebe budou navazovat.                                       
                                                                                                              
Jedná se o 16h kurz realizovaný ve dvou dnech po 8 h.

Číslo akce: AK04149 Rozsah hodin 16 Číslo akreditace: MSMT-15048/2018-1-610
Termín konání: 24.05.2021, 09.00 - 15.30     08.06.2021, 09.00 - 15.30
Místo konání: Blansko, nám. Svobody 2
Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová
Kurzovné: 2 500,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 18.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511
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Společné vzdělávání ve školských zařízeních

ZŠ1 ZŠ2 DDM,CVČ VýchZař ŠD
Seminář nabízí vysvětlení k nové vyhlášce 27/2016 Sb., o možnostech vzdělávání žáků se SVP, podpůrná 
opatření a jejich aplikaci v praxi. Seminář se také zabývá praktickými zkušenostmi speciálního pedagoga a 
výchovného poradce s prací s dětmi se SVP a jejich rodiči, diagnostikou a rediagnostikou těchto dětí a úpravou 
RVP ZV. Vysvětluje roli učitele, vychovatele, asistenta pedagoga, osobního asistenta a dalších osob 
podílejících se na vzdělávacím procesu a volnočasových aktivitách. Zaměřuje se také na práci s těmito žáky a 
dětmi v ZŠ, DDM, ŠD a SVČ. Účastníci semináře se seznámí prakticky s tvorbou IVP a uplatněním podpůrných 
opatření. 
                                                                                                                                                      
Cílem semináře je ujasnit si účel a způsob naplňování vyhlášky č. 27/2016 Sb. o možnostech vzdělávání žáků 
se SVP v běžných školských zařízeních. Seznámit se se škálou a aplikací podpůrných opatření v praxi.
Číslo akce: AK03199 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Termín konání: 25.05.2021, 08.00 - 15.30
Místo konání: Blansko, nám. Svobody 2
Lektor: Mgr. Marie Krejčí
Kurzovné: 1 100,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 18.05.2021
Kontaktní osoba: Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Pedagogika, psychologie a didaktika / Speciální pedagogika

PhDr. Lidmila Pekařová - Nudí se nebo jsou přetíženi?

MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP
PhDr. Pekařová v poradenství vychází z třiceti let praxe v klinické psychologii a přednáškových aktivitách pro 
pedagogy, širokou veřejnost a řídící pracovníky různých firem a školství. Je autorkou knih „Jak žít a nezbláznit 
se“, a "SOS", které se pro velký zájem dočkaly osmého vydání. Z obsahu:Komunikace kojence, Batole a 
hračky, Dětský pokoj, Strach překrytý nudou, Nuda z rodinného prostředí atp.
                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK04381 Rozsah hodin 3 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 02.06.2021, 12.00 - 15.00
Místo konání: On-line
Lektor: PhDr. Lidmila Pekařová
Kurzovné: 800,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 23.05.2021
Kontaktní osoba: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
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Jak naučit žáky učit se

ZŠ1 ZŠ2
Účastníci se seznámí s učebními styly a strategiemi efektivního učení včetně odpovídajících pracovních 
algoritmů.
Obsah semináře:
- Negativní dopady na proces učení i domácí přípravu ve vztahu ke SPU a poruchám pozornosti:
- Narušení kognitivních a percepčních funkcí – deficity fonologické, vizuální, motorické, prostorové
- Negativní dopady na výsledky procesu učení (dyslexie, dyskalkulie, dyspraxie, dyspinxie…)
- Porucha pozornosti (hyperkinetický syndrom, ADHD, ADD)
- Kognitivní styl učení  
- Motivace
- Specifické přístupy k domácí přípravě
- Učební typy a styly 

                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK04147 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: MSMT - 16120/2019-1-674
Termín konání: 30.08.2021, 12.00 - 16.00
Místo konání: Blansko, nám. Svobody 2
Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová
Kurzovné: 950,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 26.08.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511
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Jak probudit silné já – nástroje kariérového poradenství

ZŠ1 ZŠ2 DDM,CVČ ŠD
Lektorka účastníky seznámí s novými trendy a nástroji pro odkrývání silných stránek žáků vhodných pro 
pedagogy jak pro předškolní i mladší školní věk tak i pro starší žáky. Účastníci si osvojí techniky pro práci s 
žáky ve skupinách, zásady pro strukturu sebeprezentace a pro rozvoj verbálních a prezentačních dovedností. 
Účastníci se seznámí s technikami pro podporu motivace a nastavení kroků k dosažení cíle.                                
                                                                                                                     
Pro učitele 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, učitele – vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogy vol-ného času, 
vychovatele školských zařízení, výchovné poradce.
Číslo akce: AK04426 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-40272/2020-2-1023
Termín konání: 03.05.2021, 08.30 - 15.30
Místo konání: Hodonín, Horní Valy 2
Lektor: Mgr. Dagmar Mega
Kurzovné: 1 650,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 26.04.2021
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

Pedagogika, psychologie a didaktika / Poradenské a konzultační služby

Supervize ve škole aneb Rozvoj profesionality učitelů

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
Webinář pomůže nahlédnout do tématu Supervize ve školství a poskytne základní informace, které jsou 
nezbytné ke „správnému“ pochopení supervize, jako podpoře učitelské profese. Webinář se také bude dotýkat 
mýtů a nejasností, které kolem supervize panují, a pomůže objasnit, jak cenným nástrojem supervize může být, 
co může do školního prostředí přinést. Webináře se mohou zúčastnit všichni, co ve školství pracuji, bez rozdílu 
pracovní pozice. Webinář se dotkne těchto témat: Co je a není supervize? Proč je dobré supervizi ve škole mít?
Jaké jsou přínosy supervize? Co může „správně“ a užitečně vedená supervize přinést? Jakých témat se 
supervize může dotýkat? Jak to celé v praxi vypadá? Kdo je účasten, jak často a za jakých podmínek? Prostor 
bude i na dotazy účastníků. 
Pojďte se ponořit do tajů supervizní práce a dovolte si lidsky i profesně růst. Supervize má být pomocníkem, a 
ne trestem.

                                                                                                  
Číslo akce: AK04172 Rozsah hodin 3 Číslo akreditace: neakr_on-line_2020
Termín konání: 05.05.2021, 13.00 - 16.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Lucie Mucalová
Kurzovné: 820,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 05.05.2021
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Hravý rozvoj emoční inteligence ve vyučovacím procesu_AKREDITOVANÝ

ZŠ1
„Hravý rozvoj emoční inteligence ve vyučovacím procesu“ přinese účastníkům informace, náměty, cenné 
metody a formy práce využitelné ve vyučovacím procesu k rozvoji emoční inteligence, do které patří posilování 
empatie, vyjadřování a chápaní pocitů, ovládání nálady, schopnosti řešení mezilidských problémů, vytrvalosti, 
přátelskosti, laskavosti a úcty. Celý program bude zaměřen na posilování zdravých vztahů v třídním kolektivu. 
Po celou dobu konání semináře budou využívány různé inovativní a kreativní postupy a metody práce se 
žákem. Informace budou předávány hravou a interaktivní formou.                                                                          
                                                                           
Cílová skupina: 1. st. ZŠ, lze žařadit do Šablon - varianta OSR
Číslo akce: AK04173 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Termín konání: 19.04.2021, 09.00 - 17.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Lucie Mucalová
Kurzovné: 1 420,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 15.04.2021
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

Pedagogika, psychologie a didaktika / Psychologie

Mgr. Karel Opravil_Pocit bezmoci v práci pedagoga_AKREDITOVANÝ

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SOŠ DDM,CVČ VýchZař ŠD
V životě pedagoga často nastávají situace, na které se nedá připravit. Které zaskočí svou nečekaností, náhlým 
vznikem nebo rychlostí. Na tyto situace se nejsou učitelé připravováni, a tak se často objeví pocity bezmoci, 
selhání, zaskočení. Reakcí jsou mnohdy zbrklá řešení, která situaci ještě zhorší, nebo paralýza, kdy neřešení 
zvyšuje riziko. Seminář seznamuje účastníky, jak tyto stavy eliminovat. Jak v těchto situacích ošetřit sebe sama 
a pomocí řešících algoritmu řešení najít.                                                                                                                  
                                   
Číslo akce: AK03769 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Termín konání: 30.04.2021, 08.00 - 16.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Karel Opravil
Kurzovné: 1 550,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 26.04.2021
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Stres a syndrom vyhoření – příznaky a prevence_Mgr. Karel Opravil

ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
A) TEORETICKÁ ČÁST                                                    
Definice stresu, stresoru
Příčiny stresu: Životní události. Období života. Náročné životní situace. 
Fáze stresové reakce: Fyziologická reakce. Reakce v chování. Reakce v myšlení.
Fáze stresu: Varování; Odolávání. Vyčerpání.
Projevy a reakce na stres: Fyziologické reakce. Psychologické reakce. Sociální reakce.
Sociální opora jako mocný faktor pomoci při zvládání stresu: Význam sociální opory pro boj s nejtěžšími stresy.
Obrana a prevence proti stresu: Fyzická obrana. Duševní obrana. Učení sama sebe. Sebekontrola. Relaxace.
Syndrom vyhoření: Princip, ukázka testu. Důsledky Burnout syndromu na zdraví a práci
Dovednost zvládat stres: Zvládání zaměřené na problém. Zvládání zaměřené na emoce. Obranné mechanismy.
B) PRAKTICKÁ ČÁST                                                            4 hod.
Sebepoznání, subjektivní zpětná vazba v oblasti vlastního syndromu vyhoření, schopnost vytvořit si individuální 
akce proběhne prezenčně/online dle situace

Číslo akce: AK02261 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-7172/2018-1-363
Termín konání: 06.05.2021, 09.00 - 16.30
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Karel Opravil
Kurzovné: 1 450,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 02.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038

Pedagogika, psychologie a didaktika / Psychologie

Stress management prakticky_AKREDITOVANÝ

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ SPEC
Obsah výuky - podrobný přehled témat:
•O stresu, jeho přítomnosti v každodenních situacích a jeho dopadech        
•Stresory a zátěžové situace. Zdroje stresu a protiopatření: zvyšování odolnosti, příjemné činnosti.
•Stop“ technika
•Převzetí kontroly                                                                
•Pocit vlastní hodnoty jako zdroj sebedůvěry
•Pozitivní očekávání
•Vlastní systém sociálních opor
•Stres a lidé v našem okolí: konstruktivní komunikace                      
•Stres a čas: snímek dne
•Stres a priority: rozhodování v souladu s cíli
•Relaxace: nácvik progresívní relaxace, rychlé relaxační techniky v koloběhu každodenních aktivit                       
Číslo akce: AK04470 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-32929/2018-1-971
Termín konání: 07.05.2021, 08.30 - 15.30
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Jakub Šindler
Kurzovné: 1 550,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 06.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Výzvy distanční výuky – potenciál pro náš profesní růst

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SOŠ SPEC ŠD
• Jak se vyrovnat s nároky distančního vzdělávání?
• Co můžeme udělat pro zachování našeho psychického zdraví?  
• Jak obstát před emočními výzvami v online výuce?

Pojďme se společně inspirovat a načerpat jednoduché techniky pro každodenní psychickou a emoční pohodu.   
                                                                                                                                                  
Číslo akce: AK04573 Rozsah hodin 3 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 10.05.2021, 13.30 - 15.45
Místo konání: On-line
Lektor: Linda Malenovská

Mgr. Jaroslava Budíková
Kurzovné: 870,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 03.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel. 543 426 056

Pedagogika, psychologie a didaktika / Psychologie

Mgr. Dagmar Mega_Jak na mozek? Aneb kognitivní funkce v akci.

MŠ ZŠ1
Zapomínání nebo roztržitost? Jak udržet pozornost? Nerozhodnost? Děti příliš rychlé, zbrklé nebo naopak 
pomalé?A co já jako učitel či rodič? Co moje mentální kondice?
- co to jsou kognitivní funkce a jak funguje mozek
- stručné představení technik a cvičení pro zlepšení pozornosti, paměti ad.
- otázky a odpovědi
                                                                                                                                                      
Pro učitele 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, učitele – vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogy volného času, 
vychovatele školských zařízení, výchovné poradce.
Číslo akce: AK04556 Rozsah hodin 3 Číslo akreditace: neakr_on-line_2020
Termín konání: 13.05.2021, 13.00 - 16.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Dagmar Mega
Kurzovné: 890,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 13.05.2021
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Rozumíme si – osobnostně sociální rozvoj

MŠ ZŠ1
Seminář je zaměřen na osobnostně orientovanou výchovu a vzdělávání, na rozvoj sebepoznání, osobních 
kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností a rozvoj sebereflexe pedagogů. 
Seminář je určen těm, kteří se chtějí seznámit se základními prvky a projevy emoční inteligence, naučit se 
analyzovat tyto projevy u sebe i druhých a využívat je v týmové práci. Seminář veden zejména interaktivní 
formou, prožitkově.                                                                                                                                                    
 
Číslo akce: AK03664 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Termín konání: 24.05.2021, 09.00 - 15.30
Místo konání: Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše
Lektor: Mgr. Juliana Gardošová
Kurzovné: 1 300,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 14.05.2021
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

Pedagogika, psychologie a didaktika / Psychologie

Dětský mozek a jeho tajemství ve vzdělávacím systému

MŠ OST SPEC
Seminář je zaměřený na propojenost a sounáležitost vývojových etap dítěte/žáka ovlivňující školní zralost a 
sociální i psychickou připravenost na vzdělávání, školní úspěch a neúspěch. Program dále nastíní možnosti 
podpory: motorických a smyslových schopností, pozornosti, soustředění, paměti – konsolidace a rekonsolidace,
kódování a dekódování mluvního projevu, asymetrie mozkových hemisfér, propojenost vývojového oslabení 
dítěte a SPU u žáka.                                                                                                                                                 
    
Číslo akce: AK04490 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Termín konání: 09.06.2021, 08.30 - 15.30
Místo konání: Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor: PhDr. Renáta Jurčíková
Kurzovné: 1 200,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 02.06.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Hanzalová, e-mail: hanzalova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Prevence vyhoření

MŠ ZŠ1 ZŠ2 SOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD
Cílem semináře je získání poznatků o syndromu vyhoření, o jeho projevech a zejména o možnostech prevence.
Účastníci se pod odborným vedením zamyslí nad svým často vyčerpávajícím rozvrhem a po vyjasnění životních
priorit se naučí hledat rezervy, obnovovat a udržet životní energii např. pomocí relaxační techniky.                      
                                                                                                                               
Pohodlný oděv s sebou

Číslo akce: AK04342 Rozsah hodin 6 Číslo akreditace: MSMT-32211/2020-2-832
Termín konání: 10.06.2021, 09.00 - 15.00
Místo konání: Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor: RNDr. Marcela Vrbová
Kurzovné: 790,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 03.06.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Hanzalová, e-mail: hanzalova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Pedagogika, psychologie a didaktika / Psychologie

Sebepoznání pro pedagogické pracovníky_AKREDITOVANÝ

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ SPEC
Sebepoznání je důležitá součást výkonu pedagogických profesí. Cílem je: pomoci zmapovat silné a slabší 
momenty vlastního výkonu učitelské profese, zreflektovat vlastní osobnostní typ. Přinést praktická doporučení 
pro jednání s lidmi odlišného typu. Dále podpořit uvědomění významu vzájemného poskytování zpětné vazby. 
Vybavit dovedností profesionálně poskytnout i přijmout zpětnou vazbu. 

                                                                                                                                                      
Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ, Gymnázia
Číslo akce: AK04465 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-32929/2018-1-971
Termín konání: 11.06.2021, 08.30 - 16.30
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Jakub Šindler
Kurzovné: 1 550,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 11.06.2021
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Společenské vědy / Dějepis

Cesty minulostí - 20. století IV.

ZŠ2 GYM SOŠ
Cyklus stavebnicově řešených didaktických seminářů, který na širších tematických blocích ukazuje hlavní 
tendence a kontury daného období. Jeho těžiště je v praktických ukázkách a důraz na metodických a 
didaktických postupech, jak historická fakta předat a jak si osvojené vědomosti upevnit.                                       
                                                                                                              
1. Velký bratr - Seminář přibližuje události zlomového roku 1968, jeho název vychází z textu Krylovy písně. V 
programu se objeví dobové fotografie i prezidentův dopis, muzikálová hudba i tabulka výzkumu veřejného 
mínění. 
2. Normalizace - Krátké období, dlouhé stíny. Léta 1970–1988. Období rezignace i emigrace, strachu i tajeného 
odporu. Poučení i Charta. Kulisy reálného socialismu přiblížené formou vernisáže i týmové hry, rozbor 
dokumentů i písničkových textů.
Číslo akce: AK04286 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-32211/2020-2-832
Termín konání: 05.05.2021, 08.00 - 14.30
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Ivan Bauer
Kurzovné: 1 100,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 07.05.2021
Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
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Předměty výchovy / Dramatická výchova

Pedagog a kultura slova – mluvme krásně a technicky

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD
Účastníci semináře se budou moci seznámit s tématem techniky mluvy a osvojit si cvičení, která zkvalitní jejich 
vyjadřovaní a povedou k rozvoji a ukotvení správných mluvních návyků.
Budeme se věnovat práci s dechem, dále fonaci a fonačnímu ústrojí. Další část semináře bude věnována 
fonetice, ortofonickým a ortoepickým zásadám mluvy. Budeme mluvit o důležitosti kvalitního vyjadřování, 
logopedických nedostatcích v mluvě v současné době a jejich odstraňování. V posledních dvou hodinách 
semináře se budeme věnovat rétorice, umění vyprávět, interpretaci textu a přednesu.
Ve všech blocích budou probíhat praktická cvičení, díky kterým si účastníci teoretické znalosti budou moci ověřit
v praxi a ukotvit tak získané poznatky.

                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK04141 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Termín konání: 17.05.2021, 09.00 - 15.30
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: MgA. Jitka Macháňová
Kurzovné: 1 000,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 10.05.2021
Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036, 601 160 353
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Předměty výchovy / Tělesná výchova

Jóga ve vzdělávání

MŠ ZŠ1
Webinář seznámí pedagogy s jógou jako pomůckou ve výuce, klade důraz na praxi a využitelnost nabízených 
cvičení.
Obsah webináře:
- Co je jóga - krátká definice a seznámení s širokými nástroji jógy
- ADHD a jóga
- Jak a proč zařadit do výuky - praktické ukázky sestaviček, dechových cvičení a minirelaxací, které lze hned 
zařadit do   výuky. 
- Otázky a odpovědi                                                                                                                                                  
   
určeno pro pedagogy MŠ a 1. - 3. roč. ZŠ

Číslo akce: AK04596 Rozsah hodin 2 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 03.05.2021, 14.30 - 16.00
Místo konání: On-line
Lektor: Ing. Daniela Fremuntová
Kurzovné: 550,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 26.04.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel. 543 426 056

Předměty výchovy / Tělesná výchova

Relaxace, meditace, mindfulness ve vzdělání

MŠ ZŠ1
Webinář klade důraz na využitelnost a jednoduchost představovaných technik. Dává inspiraci, jak techniky 
vysvětlit dětem tak, aby je postupně začaly používat samy.
Obsah webináře:
- Krátký teoretický základ -  definice pojmů, jak funguje relaxace, jak funguje mozek (včetně inspirace, jak 
vysvětlit   dětem)
- Kdy a jak zařadit do výuky - praktické ukázky technik, které jsou krátké a použitelné ve výuce
- Sebepéče pedagoga
- Otázky a odpovědi                                                                                                                                                  
   
webinář je určen pro pedagogy MŠ a 1. -3. ročníku ZŠ

Číslo akce: AK04597 Rozsah hodin 2 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 17.05.2021, 14.30 - 16.00
Místo konání: On-line
Lektor: Ing. Daniela Fremuntová
Kurzovné: 550,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 10.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel. 543 426 056
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Předměty výchovy / Tělesná výchova

Cvičme hravě a hlavně zdravě v MŠ

MŠ
Seminář pro pedagogy a asistenty pedagoga v MŠ, zaměřený k získání základních inspirací k přípravě 
cvičebních aktivit poskytujících dětem dostatek podnětů pro zdravý pohyb hravou formou odpovídající jejich 
psychické a sociální zralosti. 
Bude poukázáno na časté chyby a omyly ve vedení, nácviku a zařazování pohybových prvků a předvedeny 
vhodné alternativy. 
Záměrem této vzdělávací akce je návod a nácvik vedení ke správným pohybovým návykům dětí a zdravému 
životnímu stylu. 

                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK03881 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-21705/2020-2-621
Termín konání: 20.05.2021, 09.00 - 15.30
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Hana Filipová
Kurzovné: 950,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 06.05.2021
Kontaktní osoba: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Předměty výchovy / Tělesná výchova

Cvičme hravě a hlavně zdravě na 2. stupni ZŠ

DDM,CVČ VýchZař ŠD ZŠ2
Seminář pro pedagogy, asistenty pedagoga, vychovatele a pedagogy volného času na 2.st. ZŠ, zaměřený k 
získání základních inspirací k přípravě cvičebních aktivit poskytujících dětem dostatek podnětů pro zdravý 
pohyb hravou formou odpovídající jejich psychické a sociální zralosti. 
Bude poukázáno na časté chyby a omyly ve vedení, nácviku a zařazování pohybových prvků a předvedeny 
vhodné alternativy. 
Záměrem této vzdělávací akce je návod a nácvik vedení ke správným pohybovým návykům dětí a zdravému 
životnímu stylu. 

                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK03883 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-21705/2020-2-621
Termín konání: 17.06.2021, 09.00 - 15.30
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Hana Filipová
Kurzovné: 950,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 03.06.2021
Kontaktní osoba: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
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Předměty výchovy / Výchova ke zdraví a zdrav.život.stylu

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

MŠ
Účastníci se seznámí se současnými poznatky o poskytování první pomoci, zaktualizují si své dosavadní 
vědomosti a dovednosti z této oblasti, prakticky si vyzkoušejí jednotlivé úkony konkrétního zranění, pokusí se o 
ošetřování nejčastějších úrazů ve škole, naučí se, jak zachraňovat život. Získají také nové poznatky z oblasti 
prevence.                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK03381 Rozsah hodin 20 Číslo akreditace: MSMT-34553/2019-1-1134
Termín konání: 11.05.2021, 09.00 - 15.00     12.05.2021, 09.00 - 15.00     13.05.2021, 09.00 - 14.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Božena Miklósyová
Kurzovné: 1 900,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 27.04.2021
Kontaktní osoba: Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029
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Předměty výchovy / Výtvarná výchova

Když zem dá hlínu: Světlo v keramice - prořezávané objekty a lampy

MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SOŠ ŠD
Čekají vás tři dny intenzivní práce s keramickou hlínou. Čtvrtý den věnujeme glazování. 
Hlavním letošním úkolem bude prořezávaný objekt - lampa. Sami si zvolíte, zda budete objekt modelovat z 
volné ruky, nebo budete pracovat s pláty. Při vytváření se budeme soustředit na způsob modelování - 
zpracování hmoty, přidávání hlíny, zhutňování stěny, bouchání, přípravě plátu, spojování dílů, aby objekt ustál 
nejen výpal v peci, ale též dlouhodobé osazení v exteriéru. Modelování z volné ruky je vhodné pro vytváření 
tvarů oblých, naopak pomocí plátů můžete vystavět tvary geometrické. Seznámíme se s možnými způsoby 
prořezávání a perforování. Též se budeme věnovat úpravě povrchové struktury. Během modelování se budou 
účastníci střídat na hrnčířském kruhu. Každého čeká hodina centrování a točení a další den obtáčení vlastních 
výrobků. Naučíte se jednoduché způsoby, aby vaše výtvory byly jako od profesionálního hrnčíře. K práci se 
budeme vracet a bude dost času na vyladění a začištění detailů.
  
stř 18. 8. 9.00 - 15.30, čtv 19. 8. 9.00 - 15.30, pát 20. 8. 9.00 - 15.30, pát 24. 9. 9.00 - 12.00
Číslo akce: AK04204 Rozsah hodin 28 Číslo akreditace: MSMT-15048/2018-1-610
Termín konání: zahájení: 18.08.2021,  ukončení: 24.09.2021, 09:00 -15:30
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. art. Olga Fryčová Hořavová
Kurzovné: 4 500,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 16.06.2021
Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036, 601 160 353

Předměty výchovy / Výtvarná výchova

Polytechnická výchova a projektová metoda práce_AKREDITOVANÝ

MŠ DDM,CVČ ŠD
Cílem vzdělávacího webináře je seznámit pedagogy s formou projektové výuky v oblasti polytechnické výchovy 
a v prostředí MŠ, školních družin a SVČ.Tato vzdělávací akce chce ukázat, jak může tato metoda působit při 
motivaci dětí k rukodělné činnosti, v rozvoji osobnostně- sociálních vlastností a chce nabídnout příklady dobré 
praxe prostřednictvím ukázek z již zrealizovaných projektů.                                                                                    
                                                                 
Polytechnická výchova seznamuje děti se základy techniky výroby a se základními pracovními dovednostmi a 
návyky. Může u dětí budovat kladný vztah k rukodělné tvorbě a dále je tak motivovat k volbě budoucího 
povolání. PVpodporuje společné činnosti při skupinové práci, učí děti používat nejrůznější pracovní nástroje a 
materiály, pomáhá objevit a používat správné pracovní postupy a návyky. Rozvíjí spolupráci, komunikaci, ale i 
samostatnou práci.
Číslo akce: AK03668 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-1159/2020-2-157
Termín konání: 10.05.2021, 09.00 - 15.00
Místo konání: On-line
Lektor: Ivana Havelková
Kurzovné: 1 200,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 06.05.2021
Kontaktní osoba: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094
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Předměty výchovy / Výtvarná výchova

Staré a dobré výtvarné techniky – vše o vosku

ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SOŠ VOŠ DDM,CVČ ŠD
Obsahem výuky jsou postupy a návody při výtvarných technikách, která již dlouhá léta obohacují tvoření. 
Připomeneme si tyto metody:
•Proškrabávání – voskovka, černá tuš – škrabání špejlí
•Kreslení svíčkou – bílá svíčka, vodová barva
•Zažehlovací voskovka – nastrouhaná voskovka, žehlení přes papír
•Mačkaná vosková batika – zmačkaný voskový obrázek natřený vodovkou
•Vosková batika – kapky vosku ze svíčky přetírané po vrstvách barvou – pauzák či pergamen                              
                                                                                                                       
Číslo akce: AK04403 Rozsah hodin 4 Číslo akreditace: MSMT-8869/2019-1-419
Termín konání: 10.05.2021, 08.30 - 12.00
Místo konání: Hodonín, Horní Valy 2
Lektor: Mgr. Blanka Hrušková
Kurzovné: 690,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 03.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

Předměty výchovy / Výtvarná výchova

Osobnostní aspekty současných výtvarných projevů

ZŠ1 ZŠ2 GYM ZUŠ SOŠ VOŠ DDM,CVČ VýchZař ŠD
Seminář bude zdrojem inovace předmětu výtvarná výchova a seznámí účastníky s aktuálními praktickými, 
knižními a elektronickými zdroji využitelnými pro inspiraci a motivaci výtvarné výchovy teenagerů a adolescentů.
Obsahem přednášky spojené s praktickými etudami je poukázat na specifické procesy a události v životě 
teenagerů, které se mohou stát přímou motivací výtvarného vyjadřování a dále na možnosti využití 
individuálních dispozic žáků a studentů k tvorbě. Techniky: Aktivní imaginace v netradičních technikách, emoce 
v prostorové improvizované instalaci, improvizované tělové etudy se zaměřením na sebeprožívání, expresívní 
etudy v materiálové improvizaci, imaginativní narace – komiks, oživlé fotografie – inscenace a vizuální 
postprodukce v obrazech, individuální příklady dobré pedagogické praxe.                                                              
                                                                                       
Číslo akce: AK04155 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-32211/2020-2-832
Termín konání: 12.05.2021, 09.00 - 15.30
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová Ph.D.
Kurzovné: 1 200,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 05.05.2021
Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036, 601 160 353
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Předměty výchovy / Výtvarná výchova

Polytechnická výchova z pohledu praktika 1 – pracovní a technické 
činnosti
ZŠ1 GYM DDM,CVČ ŠD
Seminář s tématem polytechnické výchovy nabízí přehled o rozsahu a náplni PTV na základní škole, o 
zaměření s orientací na pracovní a technické činnosti. Dále poskytne pedagogům metodickou podporu pro 
účinnou motivaci žáků k technickému vzdělávání a soubor inspirativních příkladů.                                                 
                                                                                                    
Seminář je určen pedagogům základní školy,nižších stupňů gymnázií, školních družin a SVČ.Volně navazuj na 
předchozí seminář Polytechnická výchova na ZŠ z pohledu praktických zkušeností.
Číslo akce: AK03690 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-8869/2019-1-419
Termín konání: 18.05.2021, 09.00 - 15.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Jiří Beran
Kurzovné: 1 200,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 11.05.2021
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Simandelová, e-mail: simandelova@sssbrno.cz, tel. 543 426 063

Předměty výchovy / Výtvarná výchova

Za výtvarnou kulturou Brna (exkurze do terénu)

ZŠ1 ZUŠ SOŠ DDM,CVČ VýchZař ŠD ZŠ2
Přijďte si oprášit staré, zapomenuté vědomosti a dozvědět se něco nového! Tématem vzdělávacího programu je
Brna jako město architektury a výtvarného umění, přesněji uměleckohistorická exkurze po vybraných 
památkách města. Exkurzi bude předcházet stručná přednáška (1h.) zaměřená na zajímavosti výtvarné kultury 
Brna. Poté se vypravíme do terénu za hlavními památkami v centru města. Pod vedením význačného 
brněnského historika umění budeme společně odhalovat umělecký význam různorodých památek. Trasa 
povede přes Petrov, Starou a Novou radnici, velká náměstí, navštívíme kostely a kláštery, ale také pasáže, 
kavárny a jiné. (3 h.). Po krátké přestávce si představíme Brno jako moderní metropoli 19. až 21. století a její 
architekturu od konce 19. století: tovární areály, synagógu na Skořepce, katolický kostel na Křenové (2 h.). V 
průběhu exkurze se zaměříme i na architekturu a umělecká díla ve veřejném prostoru: nástupní prostor 
výstaviště – Staré Brno –Pekařská (2 hodiny). 
                  
S sebou blok na poznámky a psací potřeby! Uděláme si přestávku na oběd (hradí každý sám).

Číslo akce: AK04230 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-15048/2018-1-610
Termín konání: 28.05.2021, 08.30 - 16.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: PhDr. Aleš Filip PhD.
Kurzovné: 1 100,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 18.05.2021
Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036, 601 160 353
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Předměty výchovy / Výtvarná výchova

LAND ART, dočasné umění. Umění přírodou, skrze přírodu, umění v 
přírodě
ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ DDM,CVČ ŠD
Land-Art je výzvou opustit zaběhlé, jasně dané, vyjít z ateliéru a třídy. Skutečně, nebo ve fantazii, na chvíli nebo
na výpravu, vstříc dobrodružství, vstříc volnosti, přirozenosti, kladným zážitkům... Jsme unavení z techniky, 
přesycení počítači, předpisy a návody... S respektem k přírodě jako inspiraci se budeme společně zamýšlet nad
proměnou obvyklého v nové a překvapivé. Budeme se zamýšlet nad výtvarnou akcí, činem, stopou. Budeme se
zamýšlet nad pomíjivostí díla a nad tím, že pomíjivost je součástí života, zakusíme emoce tvorby, výstavby, 
hledání a boření. Výzva tvořit v přírodě a skrze přírodu je příležitostí pro všechny a možná nejvíc pro ty, kteří si 
myslí, že neumí kreslit, malovat , prostě, že nejsou výtvarní. Zažít úspěch skrze tvorbu, dotýkání, vrstvení, 
sbírání, nový pohled, zažít radost skrze výtvarný čin, to přece stojí za to... Seminář bude praktický, inspirovat se
budeme tvorbou významných umělců Land-Artu a budeme pracovat s přírodninami, s náčrtky, skicami.           
V případě nepříznivé koronavirové situace bude seminář probíhat on-line.

Číslo akce: AK04152 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: MSMT-34553/2019-1-1134
Termín konání: 31.05.2021, 08.30 - 12.30
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Blanka Hrušková
Kurzovné: 900,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 23.05.2021
Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036, 601 160 353

Předměty výchovy / Výtvarná výchova

Z hlíny a přírody - Polytechnická výchova

MŠ ZŠ1 DDM,CVČ ŠD
Děti nám dávají najevo, že raději než malování a kreslení je baví vytváření. VYTVÁŘENÍ je magické slovo, které
v sobě skrývá překvapení, jinou cestu a méně obvyklé materiály. Také znamená, že vše budou tvořit pomocí 
rozmanitých rukodělných úkonů, pomocí vázání, zatloukání, prošívání, šmirglování, otiskování ... za pomoci 
všelijakých materiálů, jako například drátu, hlíny, sádry, dřeva, provázků, hřebíků, kamínků apod.
Téma nebo motiv své práce si určíte pomocí hry sami a budeme jej dále rozvíjet v kresbě, frotáži, pomocí 
drátování a na závěr i v hlíně, kdy ho využijeme pro vytvoření reliéfu ze sádry. Vzniklý reliéf budeme barevně 
patinovat. Můžete se těšit na připomenutí technik starých, a možná dnes již opomenutých, jako jsou základy 
drátování a práce se sádrou, míchání a následné opracování sádry. V druhé části kurzu vám ukážu, jak si 
vyrobit formu na drátování jednoduchých motivů a dřevěnou pomůcku jako základ nezvyklého obrázku ze 
dřeva, hřebíků, oček a provázků.                  
S sebou si prosím přineste: kladivo, kleště na drátování - štípačky, ohýbací kleště (máte-li).
Číslo akce: AK04240 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-25735/2018-1-808
Termín konání: 11.06.2021, 09.00 - 15.30
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. art. Olga Fryčová Hořavová
Kurzovné: 1 800,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 01.06.2021
Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036, 601 160 353
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Předměty výchovy / Výtvarná výchova

Voda sem, voda tam, voda, kam se podívám

MŠ ZŠ1 DDM,CVČ ŠD
Voda – slovo poslední dobou skloňované čím dál tím častěji. Voda – nezbytná pro rostliny, pro zvířata, pro 
člověka, pro celý svět. Seminář má účastníkům semináře ukázat vodu jako zdroj života a velké inspirace pro 
práci s dětmi. Seminář obsahuje část teoretickou i praktickou a snaží se přinést mezi účastníky nápady a 
inspiraci k tvořivým, výtvarným činnostem souvisejícím s vodou z nejrůznějšího úhlu pohledu. Výtvarná dílna je 
koncipována jako workshop zpracovávající zejména odpadový materiál, který je pro práci s dětmi výhodný 
zejména pro svou finanční nenáročnost a dostupnost.                                                                                             
                                                        
Číslo akce: AK03967 Rozsah hodin 6 Číslo akreditace: MSMT-34553/2019-1-1134
Termín konání: 08.11.2021, 08.30 - 13.15
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Bc. Veronika Enekeš
Kurzovné: 900,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 26.04.2021
Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036, 601 160 353
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ICT a přírodovědné obory / Matematika

Matematická gramotnost – GeoGebra ve výuce matematiky

ZŠ2 GYM SOŠ
Seminář nám předstasví jak využívat GeoGebru ve výuce matematiky a deskriptivní geometrie k účinnějšímu 
dosažení stanovených cílů výuky. Ovládat GeoGebru a vhodně ji využívat ve výuce. Vytvářet vlastní učební 
pomůcky v GeoGebře a znát možnosti využití ve výuce.                                                                                          
                                                           
Číslo akce: AK04232 Rozsah hodin 16 Číslo akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Termín konání: 07.05.2021 - 21.05.2021, 09.30 - 16.30
Místo konání: Hodonín, Horní Valy 2
Lektor: RNDr. Kateřina Dvořáková Ph.D.
Kurzovné: 2 360,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 01.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861

ICT a přírodovědné obory / Matematika

Jak aktivizovat žáky v hodinách matematiky

ZŠ1
V současné době nelze předpokládat, že k výuce, ve jakémkoliv předmětu stačí učebnice, pracovní, případně 
cvičný sešit. Pozornost většiny žáků je rozptýlená, špatně se soustředí. Žáky je třeba po celou hodinu 
aktivizovat a motivovat. Přináší to větší náročnost na přípravu a práci učitele. Tento seminář by měl pro motivaci
a aktivizaci žáků přinést užitečné a ověřené aktivizační a motivační postupy a způsoby práce.                             
                                                                                                                        
určeno pro pedagogy1. stupně ZŠ

Číslo akce: AK03532 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: MSMT-8869/2019-1-419
Termín konání: 17.05.2021, 08.30 - 12.30
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Jitka Grohmannová
Kurzovné: 1 000,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 10.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel. 543 426 056
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ICT a přírodovědné obory / Matematika

Mezipředmětové vztahy – matematika napříč všemi předměty

ZŠ1 ZŠ2
Matematika je všude kolem nás. Je v každé činnosti, kterou denně vykonáváme a řešíme. Seminář vám 
nabídne přehled témat využitelných v hodinách výtvarné výchovy (symetrie, geometrická představivost, 
zlomky).pracovních činnosti (skládání dle návodu, tangram v různých variacích, tělesa), tělesné výchovy 
(cvičení v rytmu – numerace, geometrická představivost, osová souměrnost) zpracování statistických dat v 
naukových předmětech, příprava projektů, vlastivěda – měření, vážení, porovnávání apod.
Obsah semináře:
1. Úvod                                                                            
2. Teoretická + praktická  ukázka různorodých aktivit v jiných vyučovacích předmětech, které souvisí a přímo 
vyžadují znalosti z matematiky                              
3. Praktická část – ukázka skupinové práce a následně tvorba myšlenkové mapy pro projekt krok za krokem.    
4. Výměna zkušeností (doplnění dalších možností, konfrontace názorů na dané téma) 
5. Reflexe                                                                         
seminář je určen pedagogům 1. i 2. st. ZŠ

Číslo akce: AK03533 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: MSMT-8869/2019-1-419
Termín konání: 17.05.2021, 13.00 - 17.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Jitka Grohmannová
Kurzovné: 1 000,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 10.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel. 543 426 056
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ICT a přírodovědné obory / ICT

Dvě osvědčené aplikace pro distanční výuku, které zvládne každý

ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ SPEC
Jste věční  začátečníci? S počítačem si moc nerozumíte a přesto potřebujete účinné nástroje pro distanční 
výuku? V tom případě je tento webinář určený právě pro Vás. Po jednotlivých krocích Vás provede dvěma 
praktickými aplikacemi, které budete moci okamžitě zařadit do své distanční výuky.

Whiteboard.fi - aplikace vhodná do přímé online výuky. Učitel i žáci mají propojené tabule, do nichž můžou psát.
Učitel vidí všechny žákovské tabule zároveň, ovšem žáci si svoje práce navzájem nevidí. 
 
Wizer.me - aplikace vhodná pro samostatnou práci v distanční výuce. Tvorba interaktivních pracovních listů, 
které jsou pro žáky atraktivní, protože je lze sestavit z rozmanitého typu úloh. Výhodou je zpětná vazba pro 
učitele díky automatickému vyhodnocování. 
                                                                                                                                                      
PC s připojením k internetu, web. kamera a mikrofon.
Číslo akce: AK04549 Rozsah hodin 2 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 15.04.2021, 15.00 - 17.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Leona Dufková

Mgr. Jana Toulová
Kurzovné: 600,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 12.04.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Radomíra Ježková, e-mail: jezkova@sssbrno.cz, tel. 734 441 511

ICT a přírodovědné obory / ICT

Aktivizační metody a formy výuky

ZŠ1 ZŠ2
Lektor nabízí tipy na přípravu a realizaci takových výukových metod a fotrem, aby pracovali a učili se především
žáci. Příprava pedagoga na výuku jako možnost aktivně vyhledávat zajímavé prvky výuky. Výuka má žáka 
zaujmout a bavit. Klíčové kompetence žáka i pedagoga, motivace.                                                                         
                                                                            
Číslo akce: AK04545 Rozsah hodin 4 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 13.05.2021, 14.00 - 17.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Lubomír Pelech
Kurzovné: 800,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 10.05.2021
Kontaktní osoba: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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ICT a přírodovědné obory / ICT

Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže

DDM,CVČ VýchZař ŠD
Na tomto semináři se pedagogičtí pracovníci seznámí s možnostmi využití informačních technologií mimo 
řízenou výuku ve školách, využití ICT v centrech volného času pro děti a mládež, podpora naplnění výchovného
cíle při samostatné činnosti žáků a studentů.                                                                                                           
                                          
Číslo akce: AK04303 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Termín konání: 18.05.2021, 11.00 - 17.30
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Ing. Ludmila Brestičová
Kurzovné: 1 500,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 11.05.2021
Kontaktní osoba: Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

ICT a přírodovědné obory / ICT

Zpracování videa (zaměřeno na iMovie)

ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Natáčíte videa? Jakých chyb se nejčastěji reportéři dopouštějí? Podíváme se na střih a úpravy videa v iMovie 
(Apple). Principy jsou většinou ale stejné i v ostatních progrmech. Znáte upoutávku? Jak ji využít při vyučování?
Kam vystavit vaše videa a jakými právy je opatřit? Budeme se bavit i o vašich zkušenostech reportérů amatérů. 
                                                                                                                                                    
Číslo akce: AK04413 Rozsah hodin 4 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 19.05.2021, 13.00 - 16.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Bohuslav Hora
Kurzovné: 850,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 17.05.2021
Kontaktní osoba: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822
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ICT a přírodovědné obory / ICT

Microsoft Windows 10

ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ ŠD
Ovládání počítače a tabletu s operačním systémem Microsoft Windows 10.
Obecné a individuální nastavení počítače a tabletu s operačním systémem Microsoft Windows 10.
Instalace aplikací, ukázky využití vybraných aplikací.
Sdílení a synchronizace dokumentů.                                                                                                                        
                             
Číslo akce: AK03314 Rozsah hodin 10 Číslo akreditace: MSMT-25735/2018-1-808
Termín konání: 25.05.2021, 14.45 - 19.00     01.06.2021, 14.45 - 19.00
Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektor: Mgr. Josef Mach
Kurzovné: 1 650,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 18.05.2021
Kontaktní osoba: Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

ICT a přírodovědné obory / ICT

Jak začít ve škole s 3D tiskem

ZŠ1 ZŠ2
Webinář je vhodný  pro  začátečníky, kteří si pořídili nebo se chystají pořídit 3D tiskárnu. 
V první části se budeme  věnovat tématu jak začít s 3d tiskem ve škole, co k modelování potřebujeme a jak 
modelování koncipovat s ohledem na tisk  jakou tiskárnu, 
jaký software, jaké filamenty).
V druhé části se budeme věnovat 3D modelování pro děti v Tinkercadu - jak založit účet a školní třídu, 
přihlašování, dále pak  základní ovládání a export modelu k tisku.
Součástí webináře bude také diskuze o tipech a doporučeních, jak se s tímto tématem finančně i metodicky 
snadno vypořádat.                                                                                                                                                     
Číslo akce: AK04498 Rozsah hodin 2 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 21.10.2021, 15.00 - 17.00
Místo konání: On-line
Lektor: Ing. Norbert Navrátil LL.M.
Kurzovné: 600,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 17.10.2021
Kontaktní osoba: Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157
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ICT a přírodovědné obory / Polytechnická výchova

Bc. Zdeněk Krákora_Hra – jak využít herní princip – hry deskové a 
přenesení do praxe
ZŠ1 ZŠ2 OST DDM,CVČ ŠD
Hra a herní princip a cíl hry – povídání o herním principu. Existuje ještě nový herní princip? Musím hru použít 
tak, jak ji znám? Lze uplatnit nový herní princip ve známé aktivitě? Je herní cíl hry důležitý?
Deskové hry jako fenomén – představení kategorií deskových her a příklady jednotlivých kategorií – tipy na hry 
– věkové rozmezí her: •postřehové hry, •motorické hry, •smartgame + logické hry, •karetní hry, •znalostní hry a 
vzdělávací hry, •soupeřivé hry, •strategické hry, •kooperativní hry.
Využití deskových her v přenesení do prostoru, jiného prostředí – příklady her, které jsme s naším hravým 
týmem převedli do jiného prostředí a jinou, aktivní formou. Různé – diskuse, náměty, pravidla her, doporučení.

                                                                                                                                                      
Webinář bude probíhat va ZOOM
Doporučeme napřed naistalovat aplikaci (jak na počítač, tak na telefon) pomocí níže uvedených odkazů: 
Video Conferencing, Web Conferencing, Webinars, Screen Sharing zoom.us - https://zoom.us/download
ZOOM Cloud Meetings – Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=cs
ZOOM Cloud Meetings – Apple - https://apps.apple.com/us/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
Číslo akce: AK04537 Rozsah hodin 3 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 13.05.2021, 12.30 - 15.30
Místo konání: On-line
Lektor: Bc. Zdeněk Krákora
Kurzovné: 690,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 12.05.2021
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420
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Prevence, podpora bezpečného prostředí / Prevence, podpora bezp. šk. prostředí

Mgr. Petr Halama_Prevence on-line aneb (jak na) třídnické hodiny 
distančně.
ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ
Cílem tohoto semináře je seznámit pedagogy s možnostmi použití preventivních (diskusních, sdílejících, 
zábavných) aktivit, které lze v on-line prostoru realizovat v rámci distanční výuky a kontaktu. Získáte praktické 
návody, metody a techniky pro realizaci třídnických hodin/práci se třídou, aby Vaše třídnické hodiny byly ještě 
kvalitnější a smysluplnější.                                                                                                                                        
             
Číslo akce: AK04571 Rozsah hodin 3 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 27.04.2021, 14.00 - 17.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. Petr Halama
Kurzovné: 890,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 13.04.2021
Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Mrkvová, e-mail: mrkvova@sssbrno.cz, tel. 728 582 420

Prevence, podpora bezpečného prostředí / Prevence, podpora bezp. šk. prostředí

Jak se k ohroženým žákům chovat eticky

ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
Webinář cílí na jedno z témat profesní etiky ve školství, a to na etické chování učitele směrem k ohroženým 
dětem či studentům. Účastníci budou seznámeni s typologií současných ohrožení dětí, dále s kazuistikami 
ohrožených dětí a mladých lidí a nastíněné budou i možné strategie učitele tak, aby byla zachována profesní 
etika. Prostor bude dán i otázkám, které účastníci mohou v rámci webináře pokládat.                                            
                                                                                                         
Číslo akce: AK04367 Rozsah hodin 2 Číslo akreditace: neakr_on-line_2021
Termín konání: 06.05.2021, 15.00 - 17.00
Místo konání: On-line
Lektor: PhDr. Andrea Lásková
Kurzovné: 540,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 05.05.2021
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Hudečková, e-mail: hudeckova@sssbrno.cz, tel. 733 585 861
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Prevence, podpora bezpečného prostředí / Prevence, podpora bezp. šk. prostředí

Drogy ve škole

ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD OST
Účastník kurzu se zorientuje v základním systému protidrogové prevence, pozná účinky a projevy užití drog, se 
kterými se mohou nejčastěji setkat ve školním prostředí, případně v dalších organizacích či institucích, které se 
zaměřují na výchovnou činnost. Seznámí se s případnými varovnými příznaky, které mohou predikovat užívání 
návykových látek a s některými možnými postupy řešení problematiky drog v pedagogické praxi. Zorientuje se 
také v základní legislativě, která s drogovou problematikou souvisí.
Seznámí se s typy protidrogové prevence v ČR, jejich cíli a poskytovateli, s nejčastěji zneužívanými drogami v 
ČR (kontext, statistiky, typy drog, etiologie užívání, projevy užití, důsledky užívání) 
s ohledem na pedagogický kontext, s varovnými příznaky případného užívání, s legislativou související s 
drogovou problematikou a s potenciální diagnostikou akutní intoxikace.
                                                                                                                    
Číslo akce: AK03835 Rozsah hodin 8 Číslo akreditace: MSMT-27732/2019-1-924
Termín konání: 13.05.2021, 09.00 - 16.00
Místo konání: On-line
Lektor: Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
Kurzovné: 1 150,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 07.05.2021
Kontaktní osoba: Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Prevence, podpora bezpečného prostředí / Prevence, podpora bezp. šk. prostředí

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – 
doškolovací kurz
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ DDM,CVČ VýchZař ŠD
Účastníci se seznámí se současnými poznatky o poskytování první pomoci, zaktualizují si své dosavadní 
vědomosti a dovednosti z této oblasti, prakticky si vyzkoušejí jednotlivé úkony konkrétního zranění, pokusí se o 
ošetřování nejčastějších úrazů ve škole, naučí se, jak zachraňovat život. Získají také nové poznatky z oblasti 
prevence.                                                                                                                                                      
Číslo akce: AK03836 Rozsah hodin 5 Číslo akreditace: MSMT-11454/2020-2-388
Termín konání: 26.05.2021, 08.30 - 12.30
Místo konání: Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor: Jana Šerháková
Kurzovné: 800,00 Kč Uzávěrka přihlášek: 19.05.2021
Kontaktní osoba: Dobroslava Paličková, e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel. 606035094
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Všeobecné obchodní podmínky pro účast na vzdělávacích akcích

Přehled obsahu:

1. Všeobecná ustanovení
2. Předmět plnění
3. Přihlašování a zpracování osobních údajů
4. Cena a finanční podmínky
5. Doklad o účasti na akci
6. Změny
7. Závěrečná ustanovení

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 podmínky upravují smluvní vztah mezi pořadatelem vzdělávací akce (dále jen jako „akce“), jejím objednatelem
a jejím účastníkem.

Objednatelem se rozumí účastník nebo zaměstnavatel účastníka, jenž u pořadatele poptává účast na akci.
Osoba objednatele může být totožná s účastníkem.
Účastníkem se rozumí osoba, která se osobně zúčastní akce organizované pořadatelem.

Akcí se rozumí např. studium (studium ke splnění kvalifikačních požadavků nebo studium ke splnění dalších
kvalifikačních předpokladů [1]), seminář, kurz, 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 a zpracování osobních údajů

Objednatel vyplní a odešle přihlášku na akci prostřednictvím on-line formuláře, který je dostupný na webových
stránkách pořadatele (www.sssbrno.cz). Podání přihlášky objednatelem je chápáno jako podání návrhu na uzavření
smlouvy a potvrzení přihlášky pořadatel

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
účastníka, fakturační adresu objednatele (u samoplátců fakturační adresu účastníka) a kontaktní údaje účastníka
pro komunikaci (e-mail, telefon) – tyto informace jsou nutné z důvodu plnění předmětu závazkového vztahu
(předmětu plnění). Podáním přihlášky účastník zároveň souhlasí s tím, aby pořadatel shromažďoval a zpracovával
poskytnuté osobní údaje v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.
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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.

Zruší-li pořadatel akci nebo posune-li termín zahájení akce a nedohodne-li se s objednatelem jinak, kurzovné
zaplacené objednatelem před zrušením nebo posunutím termínu zahájení akce bude objednateli vráceno.

Brání-li objednateli v účasti na akci překážka na jeho straně, může se obrátit na pořadatele s žádostí o změnu
přihlášky nebo o storno (zrušení). Tuto žádost objednatel podává pouze písemně (za písemnou formu je považován
i mail). Bezplatné storno je možné nejpozději do termínu uzávěrky přihlášek. Po tomto termínu je objednatel
povinen uhradit pořadateli plnou cenu kurzovného.

Pokud se přihlášený účastník nemůže akce zúčastnit, objednatel je po dohodě s pořadatelem oprávněn vyslat na
akci jiného účastníka; v případě, že objednatel náhradníka nepošle, zaplacené kurzovné mu nebude vráceno.

Účast ve studiu nebo v jiné dlouhodobé akci lze ve výjimečných případech (zejména z vážných zdravotních nebo
osobních důvodů) na žádost účastníka ukončit i po zahájení akce. Pokud účastník požádá o vrácení kurzovného a
bude žádosti vyhověno, tak schválená vratná částka bude ponížena o administrativní poplatek ve výši 1 000 Kč;
při určování výše vratné částky bude pořadatel vedle důvodů udaných účastníkem posuzovat také rozsah
příslušného studia nebo jiné dlouhodobé akce, jenž účastník před podáním své žádosti absolvoval. U mimořádných
a opravných termínů závěrečných zkoušek ve studiích uhradí účastník administrativní poplatek ve výši 2 000 Kč;
v případě, že opravná zkouška studia proběhne v termínu závěrečných zkoušek následujícího běhu studia, uhradí
účastník administrativní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Pokud objednatel nezaplatí pořadateli kurzovné řádně a včas, má pořadatel právo požadovat zaplacení smluvní
pokuty ve výši 0,1 % z kurzovného za každý den prodlení.

5. Doklad o účasti na akci

Po úspěšném absolvování akce, která je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, obdrží
účastník osvědčení. Podmínkou pro vystavení osvědčení je účast v rozsahu nejméně čtyř pětin časového rozsahu
akce a podpis účastníka na prezenční listině akce; právní předpisy nebo jiná závazná opatření, jimiž se musí
pořadatel řídit, mohou stanovit další požadované podmínky. Pořadatel účastníka s podmínkami pro vystavení
osvědčení seznámí nejpozději při zahájení akce. Po absolvování neakreditované akce je účastníkovi vystaveno
potvrzení o účasti.

Osvědčení nebo potvrzení o účasti vydávané pořadatelem mají digitální (elektronickou) podobu, s výjimkou
osvědčení u studií.

V případě, že účastník požaduje duplikát již dříve vydaného osvědčení nebo potvrzení o účasti, zaplatí
administrativní poplatek ve výši 100 Kč; pořadatel umožňuje vydat duplikát i v podobě analogové (listinné).
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6. Změny

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu akce při dodržení obsahové náplně tematického celku.
Pořadatel si vyhrazuje právo z vážných a mimořádných důvodů odmítnout přihlášky zaslané před termínem
uzávěrky přihlášek z důvodu naplnění kapacity akce, zrušit akci, provést změnu v rozvrhu, místě a čase konání
akce a personální změnu v lektorském obsazení akce. O těchto skutečnostech pořadatel neprodleně informuje
objednatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v přihlášce.

Pořadatel si vyhrazuje právo řešit individuálně mimořádné situace, které v rámci smluvního vztahu nastanou.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky v plném rozsahu nahrazují předchozí všeobecné obchodní podmínky. Právní vztahy těmito
podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy.
Tyto podmínky může pořadatel kdykoliv změnit a průběžně upravovat.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 2. 2021.

Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M. v. r.
ředitelka

[1] Ustanovení § 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi
 a kariérním systému pedagogických pracovníků.
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