
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zveme na vzdělávací programy 
z oblasti UMĚNÍ A KULTURA, 

a dalších oblastí jako ENVIRONMENT,  
POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA, 
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Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno,  

příspěvková organizace 
Hybešova 15, 602 00 Brno 

www.sssbrno.cz 



Osobnostně sociální rozvoj pedagogů v MŠ, ZŠ a ZUŠ 
 
Budeme se zabývat tématy: Sebepoznání a sebereflexe, Poznání vlastního já, jeho komponent, Já 
a dítě ve mně, Rozvoj osobnostních kvalit, směr vlastního rozvoje, Mé Já a komunikace, rozhodovací 
procesy. Na semináři se naučíme rozpoznat a identifikovat specifika své osobnosti a vzorce chování, 
často skryté. Využijeme běžné autodiagnostické metody a budeme pracovat se specifickým 
osobnostním nastavením - jak využít své jedinečnosti při práci v různých kontextech, 
v komunikačních či rozhodovacích procesech. 
Určeno komu:      pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ a ZUŠ 
Číslo akce:      AK03624 
Číslo akreditace:     MSMT-11454/2020-2-388 
Termín konání:  úterý 22. 9. 2020 od 8.30 h do 15.30 h 
Místo konání:  Brno, Hybešova 15 
Lektor:  Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník 
Kurzovné: 1500 Kč 
Kontaktní adresa:  Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno 
Kontaktní osoba:  Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036 
Uzávěrka přihlášek:  14. září 2020 
 
 

 
Environmentální vzdělávání v praxi mateřské školy 
 
Cílem vzdělávacího programu je předat vlastní zkušenosti z environmentálního 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. 
Určeno komu:   učitelům MŠ, vychovatelům ŠD, DDM, CVČ 
Číslo akce:   AK03637 
Číslo akreditace:  MSMT-553/2019-1-159 
Termín konání:  čtvrtek 1. 10. 2020 od 8.30 h do 14.30 h 
Místo konání:   MŠ Hudcova 
Lektor:    Mgr. Iva Tomášková 
Kurzovné:   1100 Kč 
Kontaktní adresa:  Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno 
Kontaktní osoba:  Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036 
Uzávěrka přihlášek:  22. září 2020 

 



Drátenictví – řemeslo našich předků, trojrozměrně.  
Drátohraní s podzimem. 
 
V kurzu Drátenictví – řemeslo našich předků se zaměříme na poznání tradic tohoto staronového 
řemesla. Drátenictví jako takové rozšiřuje obzor, pojetí starých tradičních postupů práce s drátem. 
Jak ve formě odrátovávání dané věci, tak ve formě nového výrobku. Smyslem využití drátovacích 
technik je poznat možnosti tohoto nevšedního materiálu. Tvořením z drátu posuneme hranice 
představivosti, upevníme logické myšlení, rozšíříme dovednosti jemné motoriky. 
Budeme se věnovat výrobě trojrozměrného díla za použití různých drátovacích technik do podoby 
stromů, listů, dýní atd. Touto technikou mohou žáci vyrobit krásné podzimní dekorace. 
Určeno komu:      učitelům 2. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD, školních klubů, DDM, CVČ 
Číslo akce:      AK03644 
Číslo akreditace:     MSMT-25735/2018-1-808 
Termín konání:  pondělí 5. 10. 2020 od 8.30 h do 15.00 h 
Místo konání:  Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna 
Lektor:  Veronika Šimková 
Kurzovné: 1100 Kč 
Kontaktní adresa:  Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno 
Kontaktní osoba:  Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036 
Uzávěrka přihlášek:  24. září 2020 
 

 
 
Výtvarné tvoření v pohádkové říši bylinek. Bylinkohraní 
 
Přiblížení rostlinné říše, podmínky života bylinek jejich pěstování, sběr, zpracování a následné využití 
v kuchyni, kosmetice, výtvarné dílně. Zvládnutím rozsáhlé škály praktických technik, při nichž se 
pracuje s konkrétními bylinkami zvolenými k danému ročnímu období, získají děti nové znalosti 
a dovednosti. Tyto zkušenosti lze nabýt i v podmínkách MŠ, ZŠ a ŠD tvořením, které je kreativní 
a rozmanité, a učitelkám i dětem nabízí nepřeberné množství pro tvoření i výtvarné aktivity.  
Účastníci se seznámí s tím, jak roste bylinka, co k životu potřebuje, kde se jí daří.  Podle ročního 
období konání vzdělávacího programu vybranou konkrétní bylinku prozkoumají blíže, v pohádkové 
říši se potkají s její vílou, která jim přiblíží jaké má vlastnosti. V praxi si vyzkouší, jak s ní naložit 
v kuchyni, drogerii i výtvarné dílně a jak vytvořit svou vlastní bylinkovou knihu i pohádkový příběh. 
Všechny činnosti si mohou účastníci vyzkoušet. 
Určeno komu:  učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD, DD, DDM, CVČ a ostatním 
Číslo akce:  AK03645 
Číslo akreditace:  MSMT-1159/2020-2-157 
Termín konání:  čtvrtek 8. 10. 2020 od 8.30 h do 15.00 h 
Místo konání:  Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna 
Lektor:  Ingrid Florusová 
Kurzovné:  1100 Kč 
Kontaktní adresa:  Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno 
Kontaktní osoba:  Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036 
Uzávěrka přihlášek:  30. září 2020 

 
 

 



Zahrada jako inspirace 
Obsah: 
Tento seminář je praktický, kreativní, měl by být povzbuzením pro hledání nových neotřelých 
pohledů na svět kolem nás. Pojem příroda se nám tentokrát zúží na prostor zahrady, a stane se tak 
prostorem ohraničeným, uzavřeným, tajemným, kouzelným. Zahrada je prostorem objevů, snění, 
pozorování a zaznamenávání květin, zvířat i lidí. Do zahrady nahlédneme v různém čase i světle, 
v tichu i zvucích. Prakticky budeme používat barvy, tužky, tuže a další materiál. Necháme se 
inspirovat obrazy známých malířů. Techniky i materiály budeme kombinovat. Tento seminář je 
praktický, doplněný ukázkami prací žáků i komentářem k technikám i jednotlivým pracím. Budeme 
pracovat i s texty a různými dalšími inspiračními zdroji. 
Určeno komu:      učitelům ZŠ, vychovatelům ŠD, gymnázia, SŠ, DDM, CVČ a ostatním 
Číslo akce:      AK03672 
Číslo akreditace:     MSMT-34553/2019-1-1134 
Termín konání:  pondělí 19. 10. 2020 od 8.30 h do 12.15 h 
Místo konání:  Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna 
Lektor:  Mgr. Blanka Hrušková 
Kurzovné: 800 Kč 
Kontaktní adresa:  Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno 
Kontaktní osoba:  Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036 
Uzávěrka přihlášek:  9. října 2020 

 

 
 
 
Tvořivá hra v literární výchově u předškoláků 
Obsah: 
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. 
Určeno komu:      učitelům MŠ  
Číslo akce:      AK03673 
Číslo akreditace:     MSMT-1128/2018-1-152 
Termín konání:  pátek 23. 10 2020 od 9.15 h do 12.15 h 
Místo konání:  Brno, Hybešova 15 
Lektor:  Mgr. Blanka Rozehnalová, PhD. 
Kurzovné: 700 Kč 
Kontaktní adresa:  Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno 
Kontaktní osoba:  Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036 
Uzávěrka přihlášek:  15. října 2020 

 
 



Voda sem, voda tam, voda, kam se podívám 
Obsah: 
Voda – slovo poslední dobou skloňované čím dál tím častěji. Voda – nezbytná pro rostliny, pro 
zvířata, pro člověka, pro celý svět. Seminář má účastníkům 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, které souvisejí 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 jeho finanční nenáročnost a dostupnost. 
Určeno komu:      učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD, DD, DDM, CVČ a ostatním 
Číslo akce:      AK03674 
Číslo akreditace:     MSMT-34553/2019-1-1134 
Termín konání:  pondělí 2. 11. 2020 od 8.30 h do 13.15 h 
Místo konání:  Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna 
Lektor:  Bc. Veronika Enekeš 
Kurzovné: 900 Kč 
Kontaktní adresa:  Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno 
Kontaktní osoba:  Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036 
Uzávěrka přihlášek:  23. října 2020 

 
 
 
 
Témata a projekty: Tvorba písma, autorská kniha – kaligrafie a ilustrace 
KOMIKS-MANGA-ILUSTRACE-PŘÍBĚH-KALIGRAFIE, dobrodružství vyprávěné obrázky 

Obsah: 
V tomto semináři se necháme okouzlit krásou znaků, symbolů a budeme vytvářet obrazy z písmen 
a písmena z obrazů. Půjde především o výtvarnou hru, která by ukázala nové a zajímavé cesty jak 
pracovat s písmem, jak se přenést přes sdělnost a objevit krásu písma jako systému znaků 
a zajímavých tvarů. Seminář je praktický, doplněný ukázkami prací žáků. Vyzkoušíte si psaní různými 
materiály a typy písem, využití šablon i razítek. Vyrobíme si drobnou autorskou knihu. Nahlédneme 
do práce s ilustrací, typografií, kaligrafií.  
Určeno komu:      učitelům 2. stupně ZŠ, gymnázia, SŠ, DDM, CVČ a ostatním 
Číslo akce:      AK03683 
Číslo akreditace:     MSMT-11454/2020-2-388 
Termín konání:  pondělí 9. 11. 2020 od 8.30 h do 13.15 h 
Místo konání:  Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna 
Lektor:  Mgr. Blanka Hrušková 
Kurzovné: 900 Kč 
Kontaktní adresa:  Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno 
Kontaktní osoba:  Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036 
Uzávěrka přihlášek:  30. října 2020 

 

 
 



Hrátky s drumbeny 
 
Drumben je multifunkční didaktická pomůcka, herní prvek, sedák a hudební nástroj v jednom. Přijďte 
se naučit, jak drumbeny používat tvořivým způsobem v hudební, výtvarné, pohybové, dramatické 
a environmentální výchově. Metodický seminář je hravý a inspirativní a je pro vás připraven tak, 
abyste nové znalosti a dovednosti uměli využít při stavbě vlastních projektů. Drumben splňuje 
kritérium hračky a je prostředkem k dalšímu rozvoji uměleckého a sociálního cítění dětí. Součástí 
semináře budou: hry se jmény a rytmizace, zapojení drumbenů do příběhů a motivačních celků, herní 
a prostorové aktivity, využití drumbenů pro výtvarné aktivity, relaxační bubnování a závěrečná 
pedagogická reflexe. 
Určeno komu:      učitelům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD, DD, DDM, CVČ a ostatním 
Číslo akce:      AK03675 
Číslo akreditace:     MSMT-1128/2018-1-152 
Termín konání:  středa 11. 11. 2020 od 9.00 h do 14.00 h 
Místo konání:  Brno, Hybešova 15  
Lektor:  Eva Sádlíková 
Kurzovné: 800 Kč 
Kontaktní adresa:  Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno 
Kontaktní osoba:  Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036 
Uzávěrka přihlášek:  3. listopadu 2020  

 
 
 
 

Témata a projekty: Netradiční techniky s tradičními materiály ve výtvarné 
výchově. BETLÉMY 
 
Betlém je o Vánocích pod každým stromečkem a za tu dobu, kdy před staletími vznikl, jej lidé prostí 
i umělci ztvárnili v mnoha podobách. Vyráběli ho z šustí, papíru, perníku, dřeva, sádry a podobně. 
Některé ukázky uvidí účastníci v našem kurzu, povíme si trochu historie o původu a slavení Vánoc 
a navrhneme a vytvoříme si Betlému z korku. 
Budeme se věnovat vlastnímu materiálu, architektonickým návrhům, práci s prostorem a figurální 
tvorbě. Figurky můžeme dekorovat, oblékat a dotvářet. Materiály pro doplnění dostanete v tištěné 
podobě a můžete si je doplnit vlastními fotografiemi ze semináře. Pokud jste již ve své škole nebo 
doma Betlémy vyráběli, prosím doneste jejich ukázky nebo fotky jako doplnění různosti zpracování 
tématu.  
Betlémy z korku jsou ze snadno dostupného materiálu a jeho stavba se může přizpůsobit věku dětí na 
1. a 2. stupni ZŠ, družinách a kroužcích. 
S sebou si přineste 3 rovné korkové špunty, mohou být stejně vysoké, vše ostatní 
pro Vás bude připraveno na kurzu. 
Určeno komu:      učitelům ZŠ, vychovatelům ŠD, DD, DDM, CVČ a ostatním 
Číslo akce:      AK03667 
Číslo akreditace:     MSMT-8869/2019-1-419 
Termín konání:  pondělí 23. 11. 2020 od 8.30 h do 13.15 h 
Místo konání:  Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna 
Lektor:  Jana Žáčková 
Kurzovné: 1000 Kč 
Kontaktní adresa:  Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno 
Kontaktní osoba:  Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036 
Uzávěrka přihlášek:  12. listopadu 2020  



Nové nápady do polytechnické výchovy 
 
Polytechnická výchova a její efektivnost a využitelnost v běžném životě, její využití v rámci 
mezipředmětových vztahů. Seznámení s výrobky, které mohou následně inspirovat k výrobě s žáky. 
Seznámení s materiály, které se budou při výrobě používat. Metodické postupy při výrobě předem 
určených výrobků – pracovní listy s nákresem výrobků a popisem postupu práce.  
Znalosti a dovednosti účastníků získané na vzdělávacím semináři bude moci učitel využít ve výuce na 
ZŠ. Výrobky budou rozděleny do tří kategorií: zábava, praktické užití a logické myšlení. 
Jako materiál k práci využijeme převážně dřevo a dřevotřísku. 
Určeno komu:      učitelům 2. stupně ZŠ a ostatním 
Číslo akce:      ID4873 
Číslo akreditace:     akreditace v řízení 
Termín konání:  bude upřesněn v září 
Místo konání:  ZŠ Holzova 
Lektor:  Mgr. Michal Marván 
Kurzovné: bude upřesněno v září 
Kontaktní adresa:  Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno 
Kontaktní osoba:  Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036 
Uzávěrka přihlášek:  bude upřesněno v září 

 

 

 

 

 

Z jiných oblastí. Může se Vám také hodit  
 
Začínám učit v 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). 
Určeno komu:      učitelům MŠ 
Číslo akce:      AK03676 
Číslo akreditace:     MSMT-25735/2018-1-808 
Termín konání:  pátek 27. 11. 2020 od 9.00 h do 15.00 h 
Místo konání:  MŠ Hudcova 
Lektor:  Mgr. Iva Tomášková 
Kurzovné: 1000 Kč 
Kontaktní adresa:  Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno 
Kontaktní osoba:  Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036 
Uzávěrka přihlášek:  19. listopadu 2020  
 
  
 



Přihlašujte se prosím přímo z webových stránek našeho Střediska  
http://www.sssbrno.cz/ucitele/vzdelavaci-programy ,  

kde si můžete přehledně vyhledat a vyfiltrovat konkrétní vzdělávací 
programy dle regionu nebo tématu a zároveň zde uvidíte informaci 

o obsazenosti jednotlivých vzdělávacích akcí. 
 

Případné dotazy zasílejte na adresu: 

suchankova@sssbrno.cz 

informace telefonicky:  

Ivana Suchánková 543 426 036 

nebo 

Ing. Dagmar Simandelová 543 426 063 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace: 

www.sssbrno.cz 

FB: Středisko služeb školám - pracoviště Brno, Hybešova 15 
 
 


