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Humanitní / Cizí jazyky / Angličtina

Půlroční kurz anglického jazyka pro začátečníky
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ DDM,CVČ VýchZař ŠD
Kurz anglického jazyka je připraven pro včechny pedagogy, kteří si chtějí zopakovat základní témata používaná
ve výuce AJ a okruhy běžné konverzace. Jsou připravena na základě potřeb současné situace ve výuce cizích
jazyků a případné mezinárodní spolupráce a komunikace mezi školami.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 32 Číslo akreditace: MSMT - 28985/2017-1-1188
AK02264
09.01.2019, 15.00 - 16.30 16.01.2019, 15.00 - 16.30 23.01.2019, 15.00 - 16.30
Znojmo, Jana Palacha 11
Mgr. Alena Fukalová
Uzávěrka přihlášek: 31.12.2018
4 500,00 Kč
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Přírodovědné / Matematika

Využití neškolských strategií při řešení úloh v matematice
ZŠ2 SOŠ
Obsah výuky
– Základ vyučování matematice – řešení úloh
– Porozumění matematickému textu
– Ukazatele stavu porozumění
– Aplikace znalostí do nových situací
– Jak zjišťovat, zda žák /student učivu porozuměl
– Nové originální řešitelské postupy řešení
– 12 heuristických strategií vhodných pro řešení mnoha úloh
– Některé modifikace úloh hlavně směrem k otevřeným situacím – účastníci
– Učebnice, pracovní sešity, sbírky, testy, vlastní materiály, zdroje na internetu)
– Problematika přechodu ze ZŠ na SŠ, SŠ a VŠ
– Evaluační dotazník, závěrečná diskuze
Cílem semináře je s využitím heuristických strategií při řešení úloh v matematice na 2. stupni ZŠ a SŠ. Na
konkrétních příkladech ukázat, jak jejich aktivní využívání ovlivňuje žákovskou kulturu řešení úloh a jejich vztah
k matematice.
Seminář je určen pro vyučující matematiky 2. st. ZŠ a SŠ
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-25735/2018-1-808
AK02325
06.12.2018, 09.00 - 15.00
Brno, Hybešova 15
PaedDr. Jarmila Novotná
Uzávěrka přihlášek: 29.11.2018
1 200,00 Kč
Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel. 543 426 056

Přírodovědné / Matematika

Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ
ZŠ1 ZŠ2 GYM
Seminář pro učitele matematiky základní školy a víceletých gymnázií, který nabízí získání nových dovedností a
výukových metod pro využití ve školní praxi. Zvyšuje počítačovou gramotnost, přináší praktická cvičení do
výuky matematiky a nadstandardně i nové impulsy k odvrácení syndromu vyhoření.
Tato vzdělávací aktivita přináší náměty k oživení výuky a další následné motivace žáků a studentů.Chce ukázat
využití moderních technologií v každodenní praxi škol, náměty pro práci/ zdroje, programy, weby,atd.
Číslo akce:
Rozsah hodin 16 Číslo akreditace: MSMT- 893/2017-1-197
AK02005
Termín konání:
16.01.2019, 09.00 - 15.00 23.01.2019, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Lukáš Javorek
Uzávěrka přihlášek: 10.01.2019
Kurzovné:
2 500,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Oborové / Pedagogika / Speciální pedagogika

Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce
MŠ ZŠ1 ZŠ2 SOŠ SPEC
1. Asistent pedagoga a jeho vymezení v legislativě
(pracovně právní zabezpečení funkce asistenta pedagoga, co je osobní asistence), role školského
poradenského zařízení při zavádění funkce asistenta pedagoga 1h
2. Činnosti asistenta pedagoga v edukačním prostředí (náplň práce asistenta pedagoga) 1h
3. Společné působení asistenta pedagoga a učitele v pedagogickém procesu 2h
Mezilidské vztahy jako složka pedagogického procesu
Vnímání partnera v pedagogickém procesu
Interakce a formy spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitelem
Sociální komunikace mezi asistentem pedagoga a učitelem
Interpersonální konflikty mezi asistentem pedagoga a učitelem
Předpoklady dobré spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitelem
Organizace vyučování, ve kterém působí asistent pedagoga
4. Konkrétní zkušenosti učitelky a asistentky pedagoga – příklady
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT-32855/2016-1-984
AK02061
31.10.2018, 13.00 - 17.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Eva Čadová
Uzávěrka přihlášek: 29.10.2018
1 050,00 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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Oborové / Management

Zvládání stresu a stresových situací
ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Cílem semináře je seznámit účastníky jak z teoretického, tak z praktického hlediska s problematikou stresu,
vlivu pracovní i životní zátěže.Hlavní důraz bude kladen na osvojování a rozvoj praktických dovedností v oblasti
eliminace, předcházení a zvládání důsledků stresu.
Společně se zkušeným lektorem Karlem Opravilem projdeme téma sebepoznání, subjektivní zpětné vazby v
oblasti vlastního syndromu vyhoření, schopnost vytvořit si individuální antistresové mechanismy, nácvik
relaxačních technik a jiných kognitivních a racionálně emotivních přístupů v odolnosti proti stresu.
Číslo akce:
Rozsah hodin 16 Číslo akreditace: MSMT - 13674/2017-1-730
AK02053
Termín konání:
05.02.2019, 09.00 - 15.00 28.02.2019, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Karel Opravil
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 31.01.2019
2 400,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Oborové / Management

Zvládání stresu a stresových situací
ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Cílem semináře je seznámit účastníky jak z teoretického, tak praktického hlediska s problematikou stresu, vlivu
pracovní i životní záteže, souvislostmi s výkonem práce pracovníka pomáhajících profesí. Hlavní důraz bude
kladen na osvojování a rozvoj praktických dovedností v oblasti eliminace, předcházení a zvládání důsledků
stresu.
Definice, příčiny a fáze stresu, projevy a reakce na stres, obrana a prevence, syndrom vyhoření, dovednost
zvládat stres - relaxační techniky, práce s životními kotvami, časem a prostorem pro odpočinek
Číslo akce:
Rozsah hodin 16 Číslo akreditace: MSMT - 13674/2017-1-730
AK02106
Termín konání:
02.04.2019, 09.00 - 15.00 25.04.2019, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Karel Opravil
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 20.03.2019
1 950,00 Kč
Kontaktní osoba:
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 543 426 044, 734 314 348
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Oborové / ICT

Úprava videa ve volně dostupných programech
MŠ ZŠ1 ZŠ2 SOŠ
V semináři se prakticky seznámíte s možnostmi volně dostupných aplikací pro úpravu videa.
Získáte základní dovednosti úpravy videa (střih, přidávání efektů a titulků, uložení videa do PC, import z VHS
kazety,…).
Naučíte se video prezentovat na internetu či DVD.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 10 Číslo akreditace: MSMT - 28985/2017-1-1188
AK02178
05.12.2018, 14.30 - 18.45 12.12.2018, 14.30 - 18.45
Brno, Hybešova 15
Mgr. Josef Mach
Uzávěrka přihlášek: 28.11.2018
1 650,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

Netradiční aktivity ve výuce – aneb neučte jen Word a Excel
ZŠ1 GYM OST
Seminář je zaměřen na představení nových netradičních aktivit, učitelé si projdou procesem jejich tvorby a
získají metodická doporučení pro jejich použití. V rámci semináře využijeme mobilní zařízení, cloudové služby,
nacvičíme práci se zvukem a videem i pohyb v sociálních sítích.

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

Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT - 28985/2017-1-1188
AK02205
06.12.2018, 14.00 - 18.15
Brno, Hybešova 15
Mgr. Pavel Hodál
Uzávěrka přihlášek: 29.11.2018
900,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Oborové / ICT

Microsoft Office II.
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ VýchZař ŠD PPP GYM
Vzdělávací kurz je rozdělen do čtyř bloků: textový editor, práce s tabulkami, prezentace, elektronická
komunikace:
• Pokročilá editace textu – práce se styly, oddíly, sloupce.
• Vytvoření rozsáhlejšího dokumentu – rejstřík, obsah, poznámky pod čarou, odkazy, titulky, vkládání objektů,
práce s tabulkami, grafy, rovnicemi.
• Hromadná korespondence, tisk obálek a štítků.
• Pokročilé operace s tabulkami, vytvoření a práce s grafem, propojení litů, sešitů, aplikací.
• Kontingenční tabulka – možnosti práce s daty.
• Princip použití a vytvoření maker.
• Pokročilejší práce s prezentacemi – vytváření vlastních šablon, práce s vlastními motivy, ozvučení, spuštění a
tisk prezentace
• Pokročilé formátování tabulky, vkládání grafů a jejich formátování.
• Animace – přechodové efekty snímků, animace objektů, vytváření animačních schémat, časování prezentace.
• Hromadná elektronická komunikace.
• Kalendář – přehled funkcí, možnosti využití – událost, plánování schůzek, sdílení, tisk, aj.
Číslo akce:
Rozsah hodin 16 Číslo akreditace: MSMT-15649/2016-1-566
AK02210
Termín konání:
09.01.2019, 14.30 - 18.45 16.01.2019, 14.30 - 18.45 23.01.2019, 14.30 - 18.45
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Poznámka:
TERMÍNY: 9.1., 16.1., 23.1., 30.1.2018, vždy od 14:30 - 18:45 h.
Lektor:
Mgr. Josef Mach
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 02.01.2019
2 250,00 Kč
Kontaktní osoba:
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060

Oborové / ICT

Jak na animace, reklamu, komiksy a výuková videa
ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Během semináře si účastníci procvičí tvorbu animovaného příběhu, tvorbu reklamy, komiksu a naučí se
zaznamenat veškeré dění na obrazovce do instruktážního videa.
Seminář není určen profesionálním grafikům a animátorům, ale spíše začátečníkům a všem učitelům, kteří
hledají cestu, jak výuku oživit o jednoduché animované výukové pomůcky a instruktážní videa. Na trhu existuje
velké množství výborných programů na profi práci. Avšak pro základní animace je spíše vhodné použít
programy dostupné zdarma a svojí funkčností pro potřeby škol plně dostačující.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-1128/2018-1-152
AK02206
10.01.2019, 14.00 - 17.15 17.01.2019, 14.00 - 17.15
Brno, Hybešova 15
Mgr. Pavel Hodál
Uzávěrka přihlášek: 03.01.2019
1 200,00 Kč
Dana Koláčková, e-mail: kolackova@sssbrno.cz, tel. 543 426 060
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Zdravý životní styl / Tělesná výchova

Základní školní lyžování - doškolovací kurz
ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Tradiční základní a doškolovací kurzy lyžování a snowboardingu v Jeseníkách, Červená Voda.
šéftrenér a hlavní garant kurz je opět Dr. Miloš Nezhoda.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 30 Číslo akreditace: MSMT-15649/2016-1-566
AK02271
02.01.2019 - 05.01.2019, 07.00 - 20.00
mimo JmK
PaedDr. Miloš Nezhoda
Uzávěrka přihlášek: 10.12.2018
4 990,00 Kč
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873

Zdravý životní styl / Tělesná výchova

Základní školní snowboarding – doškolovací kurz
ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Tradiční základní a doškolovací kurzy lyžování a snowboardingu v Jeseníkách, Červená Voda.
šéftrenér a hlavní garant kurz je opět Dr. Miloš Nezhoda.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 30 Číslo akreditace: MSMT-15649/2016-1-566
AK02272
02.01.2019 - 05.01.2019, 07.00 - 20.00
mimo JmK
PaedDr. Miloš Nezhoda
Uzávěrka přihlášek: 10.12.2018
4 990,00 Kč
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
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Zdravý životní styl / Tělesná výchova

Základní školní snowboarding - základní kurz
ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Tradiční základní a doškolovací kurzy lyžování a snowboardingu v Jeseníkách, Červená Voda.
šéftrenér a hlavní garant kurz je opět Dr. Miloš Nezhoda.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 50 Číslo akreditace: MSMT-15649/2016-1-566
AK02273
02.01.2019 - 06.01.2019, 07.00 - 20.00
mimo JmK
PaedDr. Miloš Nezhoda
Uzávěrka přihlášek: 10.12.2018
6 990,00 Kč
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873

Zdravý životní styl / Tělesná výchova

Základní školní lyžování – základní kurz
ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Tradiční základní a doškolovací kurzy lyžování a snowboardingu v Jeseníkách, Červená Voda.
šéftrenér a hlavní garant kurz je opět Dr. Miloš Nezhoda.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:

Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 50 Číslo akreditace: MSMT-15649/2016-1-566
AK02275
02.01.2019 - 06.01.2019, 07.00 - 20.00
mimo JmK
PaedDr. Vratislav Bartušek
PaedDr. Miloš Nezhoda
Mgr. Beata Nezhodová
Uzávěrka přihlášek: 10.12.2018
6 990,00 Kč
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
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Umění a kultura / Výtvarná výchova

Kouzlo adventu a Vánoc
ZŠ2 ZUŠ SOŠ DDM,CVČ ŠD
Hvězda jako znak, symbol a inspirace ….pojďme se ztišit v předvánočním hemžení a nechme se vtáhnout do
adventní a vánoční atmosféry. Nadechněme kouzlo tvarů, barev a využijme různé techniky pro vytváření ozdob
a vánoční výzdoby. Vyrobíme si vánoční knížečku, prostorové hvězdy a hvězdičky, dekorace a vánoční origami,
které pomohou zkrášlit prostředí škol nebo mohou sloužit k obdarování blízkých. Budeme používat papír a jiné
dostupné materiály kolem nás.
Prořezávání, škrobové papíry, chiasmáž, průhledy, tisky a tiskátka, 3D, lepení a mnoho dalších technik a
postupů použijeme tentokrát k tomu, abychom opustili plochu papíru. Seminář je ryze praktický a inspirativní.
Seminář nabízí možnost vyzkoušet si různé techniky a jejich využití a vzájemné propojení, včetně ukázek s
návodem.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 4
Číslo akreditace: MSMT-15048/2018-1-610
AK02063
03.12.2018, 08.30 - 11.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Blanka Hrušková
Uzávěrka přihlášek: 26.11.2018
650,00 Kč
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036
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Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Osobnostní a profesní rozvoj pedagogů
MŠ ZŠ1 ZŠ2 SOŠ DDM,CVČ
Tato vzdělávací akce chce přinést rozvoj v oblasti osobnostního a profesního růstu pedagogů všech typů škol
na základě sebepoznání, sebepojetí, sebereflexe, sebedůvěře, na nichž se dá budovat respekt a důvěra, které
jsou potřebné ke tvorbě kvalitních vztahů ve školách (v třídních kolektivech, ve sborovnách mezi kolegy) s
následným vlivem na celkové klima škol.
Témata výuky:
• Osobnostní typologie (typy, silné a slabé stránky, osobnostní testy Strength Finder 2.0, pro zjištění talentu a
silných stránek)
4 hod.
• Sebereflexe a osobní nastavení, integrita a live balance
6 hod.
• Princip kauzality a základních pravidel a zákonitostí které mají vliv na celkovou úspěšnost a rovnováhu
4
hod.
• Tvorba respektu a důvěry, důvěryhodnost
3 hod.
• Tvorba sebedůvěry a rozvoj silných a eliminace slabých stránek vlastní osobnosti – stanovování a dosahování
Hlavním cílem je podpora osobnostního i profesně charakterového rozvoje pedagogů všech typů škol. Tato
vzdělávací aktivita chce nabídnout znalosti z oblasti osobnostní typologie (typy, silné a slabé stránky,
osobnostní test), naučit sebereflexi a ukázat možnosti osobního nastavení, sebepojetí, sebepoznání, předat
poznatky, jak se tvoří respekt, důvěra, důvěryhodnost. Ukáže, jak se dá tvořit a rozvíjet sebedůvěra, silné
stránky osobnosti, jak eliminovat slabé stránky vlastní osobnosti, stanovovat
Rozsah hodin 40 Číslo akreditace: MSMT-1128/2018-1-152
Číslo akce:
AK02059
Termín konání:
06.02.2019, 08.30 - 15.00 22.02.2019, 08.30 - 15.00 26.02.2019, 08.30 - 15.00
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Miloslav Hubatka
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 26.01.2019
5 200,00 Kč
Kontaktní osoba:
Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Oborové / Pedagogika / Obecná pedagogika

Třídní učitel jako lídr
MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC OST
Pro velký zájem ze strany pedagogů opět přinášíme seminář s Mgr. Miloslavem Hubatkou týkající se práce
třídního učitele jako lídra. Celý seminář se dotkne témat důvěry, respektu, komunikace v budování třídního
kolektivu a spolupráce s rodiči. Je vhodný pro pedagogy všech typů škol.
Hlavním cílem semináře je ukázat učitelům a managementu školy nové pohledy na role a možnosti třídních
učitelů jako aktivních hybatelů a implementátorů požadovaných změn ve třídě a následně i ve škole.
Číslo akce:
Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT- 893/2017-1-197
AK02116
Termín konání:
27.02.2019, 09.00 - 15.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Mgr. Miloslav Hubatka
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 31.01.2019
1 100,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Provoz a řízení

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2019
MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC DDM,CVČ ŠJ
Vzdělávacím programem „Studium pro ředitele škol a školských zařízení“ získává jeho absolvent znalosti a
dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení, v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany
zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy a školského zařízení.
Absolvováním tohoto akreditovaného vzdělávacího programu splní ředitel školy podmínku pro výkon funkce, jak
ukládá § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. Vzdělávací program je v souladu se standardy MŠMT, je
organizován ve 4 modulech v rozsahu 100 vyučovacích hodin přímé výuky a 20 hodin odborné stáže na
vytypovaných školách a školských zařízeních. Součástí vzdělávacího programu je doporučené samostudium.
Za tímto účelem obdrží každý z účastníků studijní materiály shrnující podrobný obsah jednotlivých modulů,
zaměřený na cílové kompetence vedoucích pracovníků. Vzdělávací program je v souladu se Standardy studia
pro ředitele škol a školských zařízení.
Číslo akce:
Rozsah hodin 120 Číslo akreditace: MSMT - 28985/2017-1-1188
AK02199
Termín konání:
zahájení: 02.04.2019, ukončení: 06.12.2019
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Hynek Nespěšný
Mgr. Marta Hromková
PaedDr. Zdeněk Souček
JUDr. Hana Poláková
Mgr. Miroslav Hanzelka
Ing. Josef Škoda
Ing. Petra Zukalová
Uzávěrka přihlášek: 12.03.2019
Kurzovné:
11 500,00 Kč
Kontaktní osoba:
Jana Daňková, e-mail: dankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 029

Provoz a řízení

Školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice
ZŠ2 GYM SOŠ VOŠ
Školení osob pracujících ve školství na pozicích pedagogů vztahující se k problematice používání, provozu ,
obsluhy, a diagnostikování možných bezpečnostních rizik spojených s elektrickými instalacemi a elektrickými
spotřebiči. V případě pedagogů využívajícich ve výuce demostrační postupy, při kterých je využívána elektřina
je problematika rošířena a orientována na požadavky vyžadované státními normami pro tuto skupinu osob.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: neakreditováno
AK02263
20.11.2018, 09.00 - 13.00
Znojmo, Jana Palacha 11
Zdeněk Hujňák
Uzávěrka přihlášek: 13.11.2018
1 100,00 Kč
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Provoz a řízení

Aktuality v účetnictví a hospodaření PO v systému školství
MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC OST
Cílem semináře je informovat ředitele škol a jejich zástupce, popř. jiné pověřené osoby o problematice týkající
se hospodaření a vedení účetnictví v PO a tím zajistit prevenci před případnými chybami a z toho vyplývajícími
sankcemi.
Seminář se bude zabývat rekapitulacemi změn předpisů v průběhu roku 2017, výklady a stanovisky MF ČR.
Seminář vede zkušená lektorka Bc. Lenka Vídeňská s dlouholetou praxí při spravování účetnictví škol.
Číslo akce:
Rozsah hodin 6
Číslo akreditace: MSMT-7172/2018-1-363
AK02043
Termín konání:
21.11.2018, 09.00 - 14.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Bc. Lenka Vídeňská
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 14.11.2018
1 000,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730

Provoz a řízení

Time management prakticky
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ SPEC
Sebereflexe: časový snímek
Motivace a stanovení cílů, správně formulované úkoly a čas
Odkládání: důvody a protiopatření
Vyrušování: hrozby a opatření
Asertivní odmítnutí: principy a procvičení
Stanovení priorit podle dimenzí: naléhavé a důležité, rozhodování podle priorit
Plánovaní: principy plánování, sestavení denního plánu
Specifická doporučení pro práci s časem
Interaktivní výklad, individuální práce (sebereflexe, plánování), práce ve skupinách, praktický výcvik – modelové
situace, poradenství pro konkrétní situace účastníků
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-15048/2018-1-610
AK02225
28.11.2018, 09.00 - 16.30
Brno, Hybešova 15
Mgr. Jakub Šindler
Uzávěrka přihlášek: 21.11.2018
1 650,00 Kč
Mgr. Monika Součková, e-mail: souckova@sssbrno.cz, tel. 543 426 038
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Provoz a řízení

Účetní uzávěrka a účetní závěrka za rok 2018
OST PPP ŠD VýchZař DDM,CVČ SPEC VOŠ SOŠ GYM ZUŠ ZŠ2 ZŠ1 MŠ MŠ
Obsah semináře:
- platné účetní předpisy pro ÚZ k poslednímu dni účetního období,
- inventarizace jako kontrola věcné správnosti účetnictví,
- účetní práce před uzavřením účetnictví (účetní uzávěrka) včetně příkladů,
- kontrola ocenění před sestavením účetní závěrky,
- zpracování účetní závěrky, příklad potřebných informací k doplnění do přílohy,
- diskuse a odpovědi na dotazy.
Číslo akce:
Rozsah hodin 6
Číslo akreditace: neakreditováno 2018
AK02154
Termín konání:
30.11.2018, 08.30 - 13.00
Místo konání:
Hodonín, Horní Valy 2
Lektor:
Ing. Pavla Dvořáková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 23.11.2018
1 000,00 Kč
Kontaktní osoba:
Drahomíra Ševčíková, e-mail: sevcikova@sssbrno.cz, tel. 733 500 822

Provoz a řízení

Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky II.
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM SOŠ
Seminář je koncipován jako pracovní, využívá aktivizační výukové metody, práce s modelovými situacemi, ve
skupinách.
Time - management
- neefektivní využití pracovního času
- neschopnost řídit svůj vlastní čas
- příznaky špatného řízení času
Delegování
- nedostatky a chyby
Porada jako nástroj vedení lidí
Číslo akce:
Rozsah hodin 4
Číslo akreditace: MSMT - 22376/2017-1-985
AK02269
Termín konání:
16.01.2019, 09.00 - 12.30
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
Mgr. Monika Fojtáchová
Uzávěrka přihlášek: 08.01.2019
Kurzovné:
650,00 Kč
Kontaktní osoba:
PhDr. Jarmila Smetanová, e-mail: smetanova@sssbrno.cz, tel. 543 426 044, 734 314 348
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Provoz a řízení

Doplňková činnost
MŠ ZŠ1 GYM SOŠ
1. Legislativa.
2. Směrnice.
3. Povolení k DČ, zřizovací listina, živnostenská oprávnění.
4. Evidence doplňkové činnosti.
5. Rozdělení nákladů pro DČ.
6. Stanovení kalkulace nákladů DČ.
Účastníci získají komplexní informace z oblasti doplňkové činnosti (od legislativy přes směrnice až ke
kontrolnímu systému), budou informováni o nejčastěji se vyskytujících chybách a problémech spojených s
vedením doplňkové činnosti.
Číslo akce:
Rozsah hodin 4
Číslo akreditace: MSMT - 28985/2017-1-1188
AK02098
Termín konání:
18.01.2019, 09.00 - 12.00
Místo konání:
Blansko, nám. Svobody 2
Lektor:
JUDr. Dana Juříčková
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 11.01.2019
750,00 Kč
Kontaktní osoba:
Irena Hrušáková, e-mail: hrusakova@sssbrno.cz, tel. 602 169 157

Provoz a řízení

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů II
ZŠ1 ZŠ2 SOŠ DDM,CVČ ŠD OST
Seminář je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků a to jak na základě vlastních
osobních potřeb, tak na působení ve škole, ve styku s rodiči i prezentaci práce na veřejnosti. Cílem této
vzdělávací akce je rozvíjení individuální a týmové práce, uplatnitelné v práci ve třídě, v životě školy, ve styku
s rodiči, mimoškolní práci a veřejném a společenském dění.
Podíváme se blíže na témata, která nám mohou pomoci v prevenci vyhoření.
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 16 Číslo akreditace: MSMT - 13674/2017-1-730
AK02007
07.02.2019, 09.00 - 15.00 08.02.2019, 09.00 - 15.00
Znojmo, Jana Palacha 11
Mgr. Monika Fojtáchová
Uzávěrka přihlášek: 22.01.2019
2 400,00 Kč
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Provoz a řízení

Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích
MŠ ZŠ1 ZŠ2 GYM OST ZUŠ SOŠ VOŠ SPEC
Cílem tohoto semináře je informovat ředitele a jejich zástupce o problematice týkající se finanční kontroly v
příspěvkové organizaci a tím zajistit prevenci před případnými chybami a z toho vyplývajícími sankcemi.
Obsah semináře:
1. Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly
2. Předběžná řídící kontrola
3. Průběžná a následná řídící kontrola
4. Vyhodnocování rizik
5. Hospodárnost, efektivnost a účelnost
6. Časté nedostatky ve vnitřní kontrole
7. Závěr – shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy.
seminář je určen ředitelům a zástupcům ředitele školských zařízení
Číslo akce:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Kontaktní osoba:

Rozsah hodin 8
Číslo akreditace: MSMT-32855/2016-1-984
AK02258
07.02.2019, 09.00 - 15.30
Brno, Hybešova 15
Ing. Petr Sikora
Uzávěrka přihlášek: 31.01.2019
1 200,00 Kč
Mgr. Eva Prokešová, e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel. 543 426 056

Provoz a řízení

Kontrolní systém ve školství I.
MŠ ZŠ1 ZŠ2 ZUŠ GYM SOŠ VOŠ SPEC
Účastníci získají aktualizované potřebné vědomosti pro praktickou aplikaci v kontrolní činnosti. Budou jim
poskytnuty takové informace, které jim budou pomáhat předcházet nedostatkům v kontrolním systému školy.
Témata: význam a účel kontroly ve školství, kontrolní činnost na úseku hospodaření školy, časový a tématický
plán kontrolní činnosti, kontrolní činnost ředitele, atd.
Číslo akce:
Rozsah hodin 5
Číslo akreditace: MSMT- 893/2017-1-197
AK02241
Termín konání:
20.02.2019, 09.00 - 14.00
Místo konání:
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor:
Bc. Lenka Vídeňská
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 19.02.2019
1 000,00 Kč
Kontaktní osoba:
Mgr. Renata Hubáčová, e-mail: hubacova@sssbrno.cz, tel. 603 228 730
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Kvalifikační studia

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

Rozsah hodin 120 Číslo akreditace: MSMT-25234/2016-1-780
AK01977
zahájení: 01.02.2019, ukončení: 27.06.2019
Brno, Hybešova 15
kolektiv zkušených lektorů
Uzávěrka přihlášek: 06.01.2019
V přípravě
Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

Kvalifikační studia

Studium pro školní metodiky prevence
GYM ZŠ2 SOŠ ZŠ1
Program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří jsou nebo by chtěli být na pozici školního metodika
prevence. Je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace
pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně
nežádoucích jevů.
Studijní program je rozdělen do tří semestrů, z toho je 200 hodin přímé výuky prezenční formou a 50 hodin
praxe formou jednodenních stáží.
Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy
magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a)
zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.
Číslo akce:
Rozsah hodin 250 Číslo akreditace: MSMT - 22376/2017-1-985
AK02144
Termín konání:
zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
Místo konání:
Brno, Hybešova 15
Lektor:
lektorský tým: Mgr. Renata Ježková, Mgr. Helena Adamusová, Mgr. Monika Fojtách
Kurzovné:
Uzávěrka přihlášek: 31.01.2019
V přípravě
Kontaktní osoba:
Ing. Michal Slezák, e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel. 733 585 873
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Školní výlety a exkurze
Nabídka školních výletů a exkurzí
Podrobný popis naleznete na našem webu www.jmskoly.cz/vylety.
V případě zájmu doporučujeme co nejdříve telefonicky dohodnout termín a zaslat objednávku.
Samotné zaslání objednávky můžete provést elektronicky rovněž na našem webu, případně
prostřednictvím e-mailu na adresu vylety@sssbrno.cz. Telefonní kontakt: 543 426 042.

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

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

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

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

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

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

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

Pálava
• Prohlídka Mikulova s průvodcem.
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Školní výlety a exkurze
• Vycházka přes Pálavu – Dívčí hrad, Sirotčí hrádek.
• Doprava na místo a zpět.
Cena:
• 310 Kč/osoba
Další nabídky jednodenních výletů naleznete na našem webu www.jmskoly.cz/vylety
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Všeobecné obchodní podmínky pro účast na akcích
1. Všeobecná ustanovení
Vydavatelem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen jako "podmínky") je Středisko služeb školám
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace,
se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno, IČ: 60555980 (dále jen jako "pořadatel").
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi pořadatelem vzdělávací akce, jejím objednatelem
a jejím účastníkem.
Objednatelem se rozumí účastník nebo zaměstnavatel účastníka, jenž u pořadatele poptává účast na akcích.
Osoba objednatele může být totožná s účastníkem.
Účastníkem se rozumí osoba, která se osobně zúčastní akce organizované pořadatelem dle těchto všeobecných
obchodních podmínek.
Akcí se rozumí např. seminář, kurz, kvalifikační studium, webinář, konference, pracovní dílna, setkání apod.
2. Předmět plnění
Pořadatel se zavazuje za úplatu poskytnout a zajistit účastníkovi účast na akci. Objednatel se zavazuje zaplatit
cenu stanovenou v podmínkách akce.
3. Přihlašování
Způsoby přihlašování:
Objednatel vyplní a odešle přihlášku prostřednictvím:
- on-line formuláře,
- e-mailu,
- běžnou poštou na adresu pořadatele.
Pokyny pro přihlášení:
Na všechny akce je možné se přihlásit do data uzávěrky přihlášek, nedohodnou-li se pořadatel s objednatelem jinak.
V přihlášce je nutné uvádět pravdivě všechny požadované informace (titul, jméno, příjmení, datum narození,
název zaměstnavatele (školy), popř. adresa bydliště účastníka a kontaktní údaje pro komunikaci (e-mail, telefon),
které jsou nutné pro zpracování dokumentace akce. Přihláška může být zrušena pouze písemnou formou
(za písemnou formu je považován i e-mail).
V případě zrušení nebo změny v propozicích akce ze strany pořadatele je o této skutečnosti účastník neprodleně
informován prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v přihlášce.
Pořadatel si vyhrazuje právo z vážných a mimořádných důvodů:
- odmítnout přihlášky zaslané před termínem uzávěrky přihlášek z důvodu naplnění kapacity akce,
- právo na zrušení akce,
- právo na provedení změn v rozvrhu, místě a čase konání akce a personální změnu v lektorském obsazení akc
O těchto skutečnostech pořadatel neprodleně informuje účastníky.
4. Cena a finanční podmínky
Odesláním přihlášky dle čl. 3 shora se objednatel zavazuje uhradit cenu za akci (dále jen „kurzovné“).
Úplná výše kurzovného včetně DPH je stanovena v podmínkách příslušné akce.
Kurzovné hradí objednatel na základě řádného daňového dokladu vystaveného pořadatelem.
Pokud objednatel nezaplatí pořadateli kurzovné řádně a včas, má pořadatel právo požadovat zaplacení smluvní poku
ve výši 0,1 % z kurzovného za každý den prodlení.
Kurzovné zaplacené před zrušením akce z důvodu na straně pořadatele bude objednateli vráceno v plné výši.
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5. Storno podmínky
V případě, že účastník nemůže z jakýchkoliv důvodů akci absolvovat, zavazuje se toto neprodleně oznámit pořadate
Objednatel je po dohodě s pořadatelem oprávněn vyslat na akci jiného účastníka. Není-li dohodnuto jinak, platí
v případě neabsolvování akce účastníkem z důvodů na jeho straně následující storno podmínky:
- účastník se omluví v termínu do uzavření přihlášek na akci – objednateli se kurzovné vrací v plné výši,
- účastník se omluví v termínu po uzavření přihlášek na akci a nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním
akce – pořadatel je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení storno poplatku ve výši 25% kurzovného,
- účastník se omluví v termínu nejdříve 5 dní před konáním akce - pořadatel je oprávněn požadovat po objedna
zaplacení storno poplatku ve výši 50% kurzovného,
- účastník se bez omluvy na akci nedostaví – pořadatel je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení storno
poplatku 100% kurzovného.
6. Odstoupení od smlouvy
Účastník nebo objednatel mají v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy
o účasti na akci odstoupit, a to do 14-ti dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy o účasti na akci musí být
pořadateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
Pro odstoupení od smlouvy o účasti na akci může účastník nebo objednatel využit vzorový formulář poskytovaný
pořadatelem, jenž tvoří přílohu těchto všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy o účasti na akci
může účastník nebo objednatel zaslat na adresu sídla pořadatele. Pořadatel potvrdí účastníkovi nebo objednateli
bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení.
Účastník i objednatel berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě objednání účasti na akci, jejíž termín realizace
je fixně stanoven pořadatelem a který by započal dříve než-li uplyne 14-ti denní lhůta pro odstoupení od smlouvy,
nemají nárok na odstoupení od smlouvy dle odst. 1 tohoto článku. O této skutečnosti budou dodatečně informováni
po přijetí objednávky ze strany pořadatele.
7. Doklad o účasti na vzdělávací akci
Po úspěšném absolvování akce, která je akreditována MŠMT, je účastníkovi vystaveno Osvědčení. Podmínkou
pro vystavení Osvědčení je podpis účastníka na prezenční listině akce a udělení souhlasu se zpracováním osobních
údajů na příslušném formuláři, jež bude účastníkovi poskytnut nejpozději před začátkem akce.
Po absolvování ostatních akcí může být účastníkovi na vyžádání vystaveno Potvrzení o účasti.
8. Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky v plném rozsahu nahrazují všechny předchozí.
Právní vztahy těmito všeobecnými obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Tyto všeobecné obchodní podmínky může pořadatel kdykoliv změnit a průběžně upravovat.
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. 9. 2017.
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Závazná přihláška
Přihlašování na vzdělávací programy je možné zasláním závazné přihlášky na kontaktní adresu
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková
organizace, Hybešova 15, 602 00 Brno nebo elektronicky na e-mailovou adresu garanta příslušného vzdělávacího
programu. Obě formy přihlášení budou považovány za závazné.
Uhrazení akce proveďte na základě vystavené faktury, kterou vám zašleme po registraci Vaší závazné přihlášky
a potvrzení Vaší účasti. Částku může uhradit jak škola nebo přímo účastník z vlastního účtu.
V případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
Přihláška na akci (vyplňte):
Číslo
Název
Termín
Místo konání
Kurzovné
Škola (organizace), která vysílá účastníky (uveďte přesný název školy dle zřizovací listiny):
Název
Adresa
PSČ
Obec
Telefon
E-mail
IČ
DIČ
Přihlašujeme účastníky (vyplňte, v případě potřeby přidejte řádky):
Já níže podepsaný účastník souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji Středisku služeb školám a
školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvkové organizaci, byly používány
pouze pro účely zpracování agendy související s touto přihláškou.
A to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona $. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Č.

Datum nar.

Příjmení, jméno, titul

Podpis účastníka

1
2

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

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

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

Hybešova 15, Brno 602 00

www.sssbrno.cz
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